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RESUMO 

 

O presente trabalho de conclusão de curso tem como princípio apresentar a 
reprodução assistida analisando os direitos de personalidade do nascituro 
frente à manipulação genética e os limites impostos por lei expondo polemicas 
a respeito do tema que fere a dignidade humana. Por meio de pesquisa, buscar 
analisar o contexto histórico evolutivo da reprodução assistida e as implicações 
da manipulação genética nos direitos personalíssimos dos nascituros, bem 
como sua previsão legal no ordenamento brasileiro, na perspectiva de se 
entender os aspectos sociais e psicológicos da reprodução assistida e a 
manipulação genética. Investiga-se por meio de leis e doutrinas e suas lacunas 
a reprodução assistida e a manipulação genética e suas implicações nos 
direitos personalíssimos dos nascituros o qual se relaciona com a perspectiva 
de direitos e deveres assegurados por sua mãe e fura família e o Estado, o 
qual não se estabelece lei que assegure de forma assídua à reprodução 
assistida e a manipulação genética no ser humano e suas implicações sem 
lacunas no ordenamento jurídico. 
 
Palavra-chave: Reprodução Assistida. Manipulação Genética. Direito 

Personalíssimo. 
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ABSTRACT 

 

The present work of conclusion of course has as principle to present the 
assisted reproduction analyzing the personality rights of the unborn face to the 
genetic manipulation and the limits imposed by law exposing polemic on the 
subject that hurts the human dignity. Through research, we seek to analyze the 
evolutionary historical context of assisted reproduction and the implications of 
genetic manipulation in the personal rights of the unborn, as well as their legal 
prediction in the Brazilian order, with a view to understanding the social and 
psychological aspects of assisted reproduction and genetic manipulation. It is 
investigated through laws and doctrines and their gaps assisted reproduction 
and genetic manipulation and their implications in the very personal rights of the 
unborn, which relates to the perspective of rights and duties ensured by his 
mother and his family and the State, the which does not establish a law that 
ensures assiduously assisted reproduction and genetic manipulation in the 
human being and its implications without loopholes in the legal order. 
 
Key words: Assisted reproduction. Genetic Manipulation.  All Rights Reserved. 
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INTRODUÇÂO 

 

O presente trabalho de conclusão de curso tem como ponto de partida 

para sua elaboração o seguinte tema, „Os direitos personalíssimos do nascituro 

nas reproduções assistidas e as implicações da manipulação genética‟, 

norteando fatores como a origem na reprodução assistida e as situações 

iniciais que acarretaram a manipulação genética nos embriões humanos, os 

aspectos sociais e psicológicos que conduzem a história desses estudos 

científicos biológicos no âmbito das ciências sociais. Demostraremos as 

circunstâncias para que se faça necessário os procedimentos da Reprodução 

Assistida e a Manipulação genética, pondo a salvo a história, destacando os 

principais acontecimentos e procedimentos em detrimentos de tais métodos. 

A escolha deste tema se deu por ter como elementos principais os 

estudos da Biologia, Bioética e Biodireito frente ao ser humano e estudos do 

Direito, como ciências sociais, tendo por finalidade o Estudo do homem e suas 

limitações jurídicas e biológicas. Esta pesquisa tem por finalidade atribuir ao 

acervo acadêmico um conjunto de conhecimento, mesmo que simplório, sobre 

assunto não suficientemente discutido no meio jurídico, embora seja de suma 

importância as suas atribuições. Outrossim, ao seio acadêmico e jurídico no 

que tange aos direitos personalíssimos dos nascituros na reprodução assistida 

e suas ações de manipulação genética, trazendo deste modo os fundamentos 

científicos e jurídicos da verdade dos fatos. Portanto, levando em consideração 

os reflexos em nível de esclarecimentos acadêmicos e profissionais acerca do 

tema em comento, de forma que venha acrescentar conhecimento de modo 

eficiente puro e simples aqueles que tiverem contato com esta obra. 

O campo científico do Direito escolhido foi a Civil, especificamente, o 

direito da personalidade, trazendo questões históricas, sociais, psicológicos e 

legais referente aos direitos personalíssimos do nascituro nas reproduções 

assistidas e as implicações da manipulação genética, assentindo na análise 

dos meios legais de reprodução e manipulação de genes humanos e os pontos 

negativos e positivos para a formação social, psicológica e legal do nascituro. 
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A problematização do estudo escolhido foi feito por meio de 

questionamentos, quais sejam: Qual a origem e os fundamentos do método de 

Reprodução Assistida? Qual o impacto deste procedimento de fertilização nos 

direitos dos nascituros?  Quais são os direitos personalíssimos dos nascituros? 

Quais os reflexos da reprodução assistida e da manipulação genética no 

mundo jurídico? 

O objetivo geral do presente trabalho é pesquisar acerca da 

reprodução assistida e as implicações da manipulação genética e os impactos 

desses estudos e tecnologias nos direitos dos nascituros, o que esse método 

científico pode causar no âmbito social, seus benefícios e malefícios. Os 

objetivos específicos tendem demonstrar a origem e os fundamentos acerca da 

reprodução assistida, analisar os conteúdos relacionados aos reflexos da 

reprodução assistida e a manipulação genética no mundo jurídico, examinar o 

que leva os casais ou as pessoas a procurarem esse tipo de modalidade 

científica, justificar a necessidade de amparo legal as pessoas que se 

submetem a tal procedimento e aos seres humanos procriados longe da 

concepção natural da vida, pelo simples fato de ter o sonho de constituir uma 

família. 

Desta forma o método utilizado na elaboração da monografia será o de 

compilação ou o bibliográfico, que consiste na exposição do pensamento de 

diversos autores que escrevem sobre o tema escolhido. Nesse sentido, 

desenvolver-se-á uma pesquisa bibliográfica, utilizando-se como apoio e base, 

contribuições de diversos autores. A metodologia proposta tem como objetivo 

apresentar, de maneira clara e didática, um panorama das várias posições 

existentes adotadas pelas doutrinas, jurisprudências dos Tribunais pátrios, 

assim como artigos científicos publicados na internet. 

A reprodução assistida e a manipulação genética são regulamentadas, 

respectivamente, pela Resolução do CFM n° 1.957/10 e a Lei de 

Biossegurança n° 11.105/05, tendo os princípios basilares acolhidos pela 

Constituição Federal de 1988, Declaração dos Direitos Humanos de 1789, e o 

Código Civil em seus arts. 2°, 11, 12, 13, 14. Ainda, o decreto n° 2.268/97, art. 

15, §§ 1° a 9°, e afins. 
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É notória uma normalização desses acontecimentos para que não 

venha irradiar de forma negativa a reprodução assistida e a manipulação 

genética sem preservar os direitos dos nascituros ante seus direitos de 

personalidade e sua dignidade como pessoa humana, protegendo sua 

integridade, sua saúde e a possibilidade ou não de nascimento dos embriões 

produzidos em laboratórios. O que outrora era regido pela naturalidade da vida 

e pelo sentido religioso que nele existe, hoje é alcançado por descobertas 

científicas e inovadoras a fim de conceder ao homem novas formas de 

desenvolvimento. 

Esta monografia divide-se em três partes, ou três capítulos, no qual o 

primeiro capítulo diz respeito ao surgimento da reprodução assistida e da 

manipulação genética, a fundamentação dos dois estudos científicos, o que 

ocorreu durante a história dos estudos, e os procedimentos trazidos. No 

segundo trataremos do direito da personalidade e os reflexos atinentes à 

reprodução assistida e as normas regulamentadoras dos estudos e 

experimentos científicos acerca dos OGMs (Organismos Geneticamente 

Modificados). No terceiro capítulo abordaremos questões acerca da reprodução 

assistida e manipulação genética com observância as discussões sobre a 

eugenia positiva e negativa e seus reflexos sociais. 
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CAPÍTULO I - DO DIREITO DE PERSONALIDADE. 

 

No Presente, abordaremos sobre o Direito da Personalidade e os 

reflexos atinentes a Reprodução Assistida e as normas que regulamentam os 

estudos e experimentos científicos acerca dos OGMs (Organismos 

Geneticamente Modificados), trazendo no seu bojo os princípios basilares que 

norteiam e protegem o bem da vida de modo que demonstre a legalidade atual 

das discussões perante o tema abordado. 

 

1.1. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA. 

Conforme se escreve a história, o direito da personalidade como tutela 

jurídica, tinha o condão de castigar as ofensas físicas e moral a pessoa, o 

entendimento era que nem todos eram aptos ao direito da personalidade sendo 

certo que tal atributo civil seria um privilégio e não um direito. 

 
Portanto, a personalidade, conjunto de atributos jurídicos ou aptidões, 
no Direito Romano e em todas as civilizações antigas, não era 
atributo de todo ser humano. A personalidade era considerada 
privilégios que exigia certas condições. (VENOZA, 2012, p. 149). 

 
No nascimento do Cristianismo abriram-se os olhos ao reconhecimento 

de tais direitos. No entanto, somente com a Declaração dos Direitos Humanos 

de 1789 que levou os direitos da personalidade a um status de importância 

mais elevado. Após a Segunda Guerra Mundial foi passado a ser resguardados 

pela ONU em 1948, pela Convenção Europeia de 1950 e no Pacto 

Internacional das Nações Unidas, dando ensejo mundial aos direitos pessoais 

do ser humano. (DINIZ, 2014, p. 133). 

O conceito jurídico de pessoa é sinônimo de sujeito de direito, sendo 

física ou jurídica arcando com o dever de cumprir direitos e obrigações, bem 

como exercer o poder de fazer cumprir, por uma ação ou omissão, o dever 

jurídico pretendido. Conceito este trazido para se fazer compreender o que é 

personalidade. (DINIZ, 2014, p. 129). 

A conceituação da personalidade é de suma importância para “a ordem 

jurídica estendendo-se a todos os homens, elevando seu grau de relevância à 
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legislação civil, bem como nos direitos constitucionais a vida, liberdade e 

igualdade.” (DINIZ, 2014, p. 130). 

Para que se faça valer o direito a personalidade é necessária que 

exista a capacidade. Capacidade esta que se traduz na demonstração do poder 

de ação contido no conceito de personalidade, pois somente atendendo ao 

pressuposto, de todos os direitos, de representatividade ou assistência do 

incapaz poderá dá prosseguimento a uma relação jurídica, seja no polo ativo 

ou passivo, para que venha suceder as formalidades legais. (DINIZ, 2014, p. 

131). 

A proteção econômica da personalidade é o patrimônio, por se tratar de 

conjunto de direitos e obrigações exercidas de forma individual dando 

existência a relação jurídico-econômica. Ante a proteção econômica patrimonial 

da personalidade, chamados direitos reais, há a presença dos direitos 

pessoais, própria da pessoa natural, aplicada a personalidade da pessoa 

jurídica fundamentado no artigo 52 do Código Civil de 2002, quanto á sua 

honra, imagem, ou no que couber, fazendo jus à reparação por danos morais. 

(DINIZ, 2014, p. 131). 

Existem dois tipos de personalidade, a personalidade jurídica e a 

personalidade de pessoa natural ou física. A primeira diz respeito à 

personalidade existente no agrupamento de pessoas e a outra do ser humano 

em si, estando em posição de ser sujeito de relação jurídica, e a segunda a 

possibilidade de ser sujeito, sendo dotados de personalidade civil, de acordo 

com o art. 2° do Código Civil, o qual aduz que “A personalidade civil da pessoa 

começa para os nascidos com vida resguardando desde a sua concepção os 

direitos dos nascituros.” (DINIZ, 2014, p. 269 e 163). 

A personalidade é direito subjetivo, absoluto, intransmissíveis, 

indisponíveis, irrenunciáveis, ilimitados, imprescritíveis, impenhoráveis e 

inexpropriáveis, por se tratar único e simplesmente a pessoa, ou seja, do ser 

humano em seu íntimo. Outrossim, o art. 11, parágrafo único, do nosso Código 

Civil, tem a seguinte redação: 

 

Art. 11. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da 
personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o 
seu exercício sofrer limitação voluntária. (BRASIL, 2002, S/P). 
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O direito a personalidade é intransmissível por não poder ser difundido 

para o âmbito jurídico de outra pessoa, nascendo e morrendo com o titular do 

direito, ou seja, inseparável de seu titular. O direito da personalidade é um bem 

jurídico fundamental o qual outrem jamais poderá usufruir, assim como à vida, 

à liberdade, à honra, etc., tornando-se assim irrenunciáveis. (DINIZ, 2014, p. 

135). 

Os direitos da personalidade são ainda, absolutos por ser direito 

definitivo, de característica erga omnes, nas palavras de Maria Helena Diniz, 

“um dever de abstenção”. (DINIZ, 2014, p. 135). “São extrapatrimoniais por ser 

bem impossível de se distinguir como uma análise econômica, ou seja, jamais 

se pode pagar para se adquira a personalidade, bem como se torna impossível 

a reparação in natura ou a reposição do status quo ante, outrossim, uma 

reparação por indenização ao lesionado proporcionalmente. São, em regra, 

indisponíveis, podendo-se admitir disposição por interesse social, como a 

disposição da imagem, não podendo se recusar, por exemplo, que sua foto 

esteja estampada em documento de identificação pessoal, bem como pessoas 

famosas pode dispor de sua imagem para promoção de marcas e produtos 

com fim econômico por via de remuneração convencionada. Visto isto, nada 

impede a disposição do corpo, como o atendimento por condições altruísticas 

ou terapêuticas, dispor, gratuitamente, de órgão ou tecidos. Compreende-se, 

portanto que, o direito da personalidade pode ser objeto de contrato, como por 

exemplo, a concessão para uso de imagem ou de marca, em caso de pessoa 

jurídica; edição de divulgação de obra ao público; merchandising para 

promover produtos, como a criação de projetos intelectuais com o escopo de 

comercialização, como por exemplo, desenhos Disney em produtos infantis, 

usando de artimanhas para expansão publicitária. São impenhoráveis e 

imprescritíveis, pois não se extingue por falta de seu uso ou com a inércia com 

objetivo de defendê-lo, não podendo ser penhorável por se tratar de bem de 

esfera extrapatrimonial, por impossível definição por aquisição econômica.” 

(DINIZ, 2014, p. 135). 

Entende-se, então que o direito a personalidade é que apoia os direitos 

e deveres que nela orbitam, ou seja, é um direito fundamental, é o primeiro 

bem pertencente à pessoa de modo a garantir sua sobrevivência auxiliando a 

aferir, adquirir e ordenar outros bens. (VENOZA, 2012, p. 149). 
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Maria Helena Diniz expõe, no livro Curso de Direito Civil Brasileiro 1. 

Teoria Geral do Direito Civil, as ideias de Limongi França quanto ao critério dos 

aspectos fundamentais segundo a sua divisão, quais sejam: 

Quanto ao critério dos aspectos fundamentais da personalidade, 
apresenta-os Limongi França de acordo com a seguinte divisão: 1) 
direito à integridade física: 1.1) Direito à vida: a) à concepção e à 
descendência (gene artificial, inseminação artificial, inseminação de 
proveta etc.); b) ao nascimento (aborto); c) ao leite materno; d) ao 
planejamento familiar (limitação de filhos, esterilização masculina e 
feminina, pílulas e suas consequências); e) à proteção do menor 
(pela família e sociedade); f) alimentação; g) à habitação; h) à 
educação; i) ao trabalho; j) ao transporte adequado; k) à segurança 
física; l) ao aspecto físico da estética humana; m) à proteção médica 
e hospitalar; n) ao meio ambiente biológico; o) ao sossego; p) ao 
lazer; q) ao desenvolvimento vocacional profissional; r) ao 
desenvolvimento vocacional artístico; s) à liberdade; t) ao 
prolongamento artificial da vida; u) à reanimação; v) à velhice digna; 
w) relativos ao problema da eutanásia. 1.2)  Direito ao corpo vivo: a) 
ao espermatozoide e ao óvulo; b) ao uso do útero para procriação 
alheia; c) ao exame médico; d) à transfusão de sangue; e) à 
alienação de sangue; f) ao transplante; g) relativos a experiência 
científica; h) ao transexualismo; i) relativos à mudança artificial do 
sexo; j) ao débito conjugal; k) à liberdade física; l) ao “passe” 
esportivo; 1.3) Direito ao corpo morto: a) ao sepulcro; b) à cremação; 
c) à utilização científica; d) relativos ao transplante; e) ao culto 
religioso. 2)  Direito à integridade intelectual: a) à liberdade de 
pensamento; b) de autor; c) de inventor;  d) de esportista; e) de 
esportista participante de espetáculo público. 3) Direito à integridade 
moral: a)  à liberdade civil, politica e religiosa; b) à segurança moral; 
h) ao aspecto moral da estética humana; i) ao seguro pessoal, 
doméstico, profissional, político e religioso; j) à identidade pessoal, 
familiar e social (profissional, política e religiosa); k) à identidade 
sexual; l) ao nome; m) ao título; n) ao pseudônimo. (DINIZ, 2014, p. 
139). 

Mesmo demonstrado importância ao direito da personalidade, “o 

Código Civil não esmiuçou sobre a relevante temática, a despeito de o objetivo 

principal seja o de preservar o respeito à pessoa e aos direitos constitucionais 

protegidos”, não propôs o risco de se enumerar um hall taxativo de prevenção 

de certos direitos próprios do ser humano, proporcionando uma abertura, 

podendo ser proposital, para uma análise de acordo com casos concretos 

através de jurisprudências e conceituação e entendimentos doutrinários e/ou 

regulamentação especial em detrimento de acontecimentos polêmicos. (DINIZ, 

2014, p. 139). 

O artigo 13, parágrafo único, do Código Civil, prevê a disposição de 

partes do corpo em vida para o propósito estético ou para fins terapêuticos, ao 

aduzir que, “salvo para exigência médica é defeso o ato de disposição do 
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próprio corpo, quando importar diminuição permanente da integridade física, ou 

contrariar os bons costumes. O ato previsto neste artigo será admitido para fins 

de transplante, na forma estabelecida em lei especial”. (DINIZ, 2014, p. 139). 

Insta salientar, que por lei, o direito a dispor do próprio corpo é 

indisponível para contribuição da diminuição permanente da integridade física, 

bem como é válido desde que seja para extrair órgãos, tecidos ou membros se 

fazendo necessário, por intermédio médico, para garantir a proteção da vida ou 

saúde do paciente, como por exemplo, amputação de perna gangrenada.  

De acordo com a Lei n° 9.434/97, em seu artigo 9°, §§ 3° a 8°, lei esta 

regulamentada pelo decreto n° 2.268/97, artigo 15, §§ 1° a 9°, fala-se em 

doação voluntária, também estabelece esta eventualidade na Constituição 

Federal de 1988, artigo 199, §4°. Esta doação deve ser feita por escrito, com a 

obrigatoriedade de se ter testemunhas, deixando por escrito, o órgão, tecido, 

ou qual parte do corpo deseja doar, devendo esta ser juridicamente capaz, 

podendo ser revogado a qualquer momento antes da cirurgia. 

Este procedimento poderá ocorrer, se o receptor dos órgãos ou tecidos, 

for o cônjuge, descendentes, ascendentes, sendo parentes consanguíneos até 

o 4° grau, ou para quaisquer outro mediante autorização judicial, dispensado 

somente quando do caso de transplante de medula óssea. 

De acordo com esta mesma lei, somente é autorizada doação de 

órgãos, tecidos ou membros, se caso o órgão disposto for duplo como os rins, 

partes que podem ser recuperadas ou regeneradas naturalmente, como é o 

caso do fígado, ou tecidos, como por exemplo, a pele e a medula óssea, desde 

que esta remoção não venha trazer riscos a saúde e integridade física e nem 

venha prejudicar aptidões vitais e a saúde mental à pessoa do doador, bem 

como não lhe ocorra deformação ou mutilação. 

No caso das mudanças sexuais, a princípio, é ato ilícito, por se 

caracterizarem atos de mutilação, esterilidade, perda de função sexual 

orgânica. Porém, são consideradas lícitas as intervenções cirúrgicas as quais 

visam reparar danos genéticos ou anomalias nas genitálias de intersexuais. 
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Salienta este senso o enunciado n. 6, aprovado na Jornada de Direito 

Civil, promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça 

Federal (CJF), dispondo que: “A expressão exigência médica, contida no art. 

13, refere-se tanto ao bem-estar físico quanto ao bem-estar psíquico do 

disponente”. Ainda o Conselho da Justiça Federal no Enunciado n. 276, IV 

Jornada de Direito Civil, elucida: “O art. 13 do Código Civil, ao permitir a 

disposição do próprio corpo por exigência médica, autoriza as cirurgias de 

transgenitalização, em conformidade com os procedimentos estabelecidos pelo 

Conselho Federal de Medicina, e a consequente alteração no prenome e do 

sexo no Registro Civil”. Mais uma vez o CJF em seu Enunciado 401, V Jornada 

de Direito Civil, estabelece: “Não contraria os bons costumes a cessão gratuita 

de direitos de uso de material biológico para fins de pesquisa científica, desde 

que a manifestação da vontade tenha sido livre e esclarecida e puder ser 

revogada a qualquer tempo conforme as normas éticas que regem a pesquisa 

científica e o respeito aos direitos fundamentais”. (DINIZ, 2014, p. 140). 

Seguindo a Lei n° 9.434/97, a gestante só poderá doar tecido no caso 

de medula óssea e se por nenhum motivo lhe afetar a saúde ou saúde de seu 

bebê. Com o mesmo caráter, o incapaz somente poderá ser doador àquele 

compatível consoante consentimento dos pais ou responsáveis legais, hoje 

aceitos a não autorização judicial, em caso de transplante de medula óssea, 

sem lesão de sua saúde, conforme artigo 9°, §§ 5°, 6°, 7°, desta lei. Devendo 

estar em livre consentimento o receptor deste órgão, artigo 10 da lei de 

Transplante. 

Insta que o profissional da saúde, através do princípio da autonomia, 

deve respeitar a vontade do paciente, ou de seu representante, em caso de 

incapazes. No entanto, de acordo com o princípio da beneficência, a prática 

médica deverá seguir o critério de bem-estar do paciente, evitando qualquer 

risco à saúde que venha surgir no curso dos procedimentos médicos, para que 

se assegure o bem da vida, observado o princípio da maleficência, no caso em 

que não se possa atentar a vida do paciente, mesmo em recusa em razão de 

crenças religiosas, deve-se nesses casos buscar meios alternativos de 

tratamento, em que somente serão seguidas com tratamento diverso as 

escolhas religiosas se for o único meio, ou o meio mais benéfico de alcançar o 
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êxito da vida, seguindo, contudo, o princípio do direito mais relevante, que 

neste caso, sem sombras de dúvidas a que prevaleça o direito à vida. (DINIZ, 

2014, p. 141). 

Despõe a respeito o Enunciado n. 274, CJF, IV Jornada de Direito Civil: 

“Os direitos da personalidade, regulados de maneira não exaustiva pelo Código 

Civil, são expressões as cláusulas gerais de tutela da pessoa humana, contida 

no art. 1°, III, da Constituição (princípio da dignidade da pessoa humana). Em 

caso de colisão entre eles, como nenhum pode sobrelevar os demais, deve-se 

aplicar a técnica da ponderação”. Maria Helena Diniz frisa: 

[...] O sacrifício de consciência é um bem menor do que o sacrifício 
eventual de uma vida. Os valores considerados socialmente 
importantes e os essenciais à comunidade nacional e internacional 
são diretrizes ou limites à manifestação da objeção de consciência. 
Ilegítima é a objeção de consciência sempre que estiver em jogo a 
vida de uma pessoa e a saúde pública. (DINIZ, 2014, p. 142). 

Destarte, no artigo 14 do Código Civil de 2002, consagra-se o princípio 

do consenso afirmativo, “onde expressa que cada indivíduo deve manifestar 

sua vontade de doação de órgãos e tecidos, post mortem” para fins científicos, 

como estudos universitários sobre anatomia humana, ou terapêuticos, como o 

caso de transplante de órgão e tecidos, disposição esta, firmada por via de 

escritura pública ou testamento, podendo ser revogado a qualquer tempo, 

livremente. (DINIZ, 2014, p. 142). 

Art.14. É válida, com objetivo científico, ou altruístico, a disposição 
gratuita de próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da morte. 
Parágrafo único. O ato de disposição pode ser livremente revogado a 
qualquer tempo. (BRASIL, 2002, S/P). 

Em relação ao consentimento de disposição do próprio corpo, regulado 

pela lei n° 9.434/97, que firma o entendimento do artigo 14, do Código Civil, 

não afasta o consentimento do adolescente em casos de adoção de medula 

óssea, exposto no artigo de 9°, §6° desta lei, e aplicado por analogia aos 

artigos 28, §2° e 45, § 2°, ECA, conforme prevê o Enunciado n. 402 do CJF, V 

Jornada de Direito Civil. 

Apresentado a personalidade no senso jurídico, é nítida a percepção 

de que o direito a personalidade tem o condão de resguardar a dignidade da 

pessoa humana, em todos os sentidos possíveis de lesão ou ofensas à 
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integridade humana, por meio de sanções, que devem ser aparado por 

intermédio do ofendido ou por lesado mediato. Dispondo o artigo 12 do Código 

Civil: 

Art. 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da 
personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras 
sanções previstas em lei. 
Parágrafo único. Em se tratando de morto, terá legitimação para 
requer a medida prevista neste artigo o cônjuge sobrevivente, ou 
qualquer parente em linha reta, ou colateral até o quarto grau. 
(BRASIL, 2002, S/P). 

Maria Helena Diniz em melhores palavras explica: 

Havendo ameaça ou lesão a direito da personalidade, o lesado direto 
(vítima), que sofreu gravame em sua pessoa, poderá pleitear 
judicialmente, mediante cautelar, a cessação da ameaça ou da lesão, 
e reclamar a indenização por perdas e danos, desde que comprove o 
liame de causalidade, o prejuízo, a culpabilidade do lesante, se, 
obviamente, não se tratar de culpa presumida ou de responsabilidade 
objetiva. [...] Quanto aos lesados indiretos, é preciso verificar se 
houve dano patrimonial ou moral. (DINIZ, 2014, p. 155). 

 

1.2. DO INÍCIO DA VIDA. 

1.2.1 TEORIA CONCEPCIONISTA, TEORIA NATALISTA E TEORIA DA 

PERSONALIDADE CONDICIONAL. 

No direito se tutela o bem da vida, principal aspecto da ciência em 

comento. Neste prisma há diversas discussões no que tange ao início da vida. 

Numa visão científica biológica, os cientistas apontam que o início da vida si dá 

no momento da formação da primeira célula quando da fecundação, ou seja, 

no momento que o zigoto é formado, quando da penetração do espermatozoide 

no óvulo, no qual já contém toda a carga genética necessária para que exista 

vida, criando-se assim o DNA. Esse pensamento no âmbito das ciências 

jurídicas chama-se Teoria Concepcionista. T. W. Sadler aduz em seu livro 

Langman Embriologia Médica, que: 

O desenvolvimento começa com a fertilização, processo pelo qual o 
gameta masculino, o espermatozoide, e o gameta feminino, o oócito, 
se unem dando origem ao zigoto. (SADLER, 2016, p. 12). 

Segue o mesmo raciocínio: 
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Não quero repetir o óbvio, mas, na verdade, a vida começa na 
fecundação. Quando os 23 cromossomos femininos se unem aos 23 
cromossomos masculinos, todos os dados genéticos que definem o 
novo ser humano já estão presentes. A fecundação é o marco inicial 
da vida. (SADLER, 2016, p. 12). 
 

É importante salientar a visão do momento do início da vida em uma 

ótica religiosa, pelas diferentes diretrizes: ao catolicismo a vida começa em sua 

concepção, guardando então, o direito ao nascimento. Segundo o papa Bento 

XVI, “negar o dom a vida, de suprimir ou manipular a vida que nasce é 

contrario ao amor humano”. (MALUF, 2015, p. 148). No judaísmo, a interrupção 

da gravidez antes do 40° dia não é considerado aborto, pois a vida para eles 

somente se dá com a formação do feto. E assim, dentre várias religiões o 

começo da vida é relativo, uns com a concepção outros após dias.  

O Código Civil de 1916, o Código Civil de 2002 e a Constituição da 

Republica Federativa do Brasil de 1988, bem como tratados e convenções em 

respeito ao direito a vida e a dignidade da pessoa humana, tratam sobre o 

início da vida. O artigo 2° do Código Civil de 2002, dita sobre o início da 

personalidade civil da pessoa sendo expresso que esta começa do nascimento 

do nascituro; deixando a lei a salvo de a sua concepção, os direitos do 

nascituro. Esse artigo declara a mesma redação exposta no artigo 4° do 

Código Civil de 1916. “Reconhecendo, portanto os direitos do nascituro como 

sujeito de direito ao invés de objeto de direito.” (COSTA; JÚNIOR, 2018, p. 

301). 

Ao analisarmos a lei, entramos no rol taxativo de direito fundamentais 

expressos no artigo 5° da nossa Carta Magna, em seu caput onde a vida é um 

bem protegido e preservado pela lei de modo global, caracterizando assim, que 

este mesmo bem, à vida, é protegido mesmo que seja de forma intrauterina, 

provando mais uma vez o direito do nascituro. Destarte, vida esta que deverá 

ser protegida, como dito popular, „com unhas e dentes‟ desde que esta 

descoberta. 

De acordo com o tratado internacional do Pacto de São José da Costa 

Rica, em seu artigo 4°, o qual trata do Direito à Vida, preceitua em seu item 1 

que toda pessoa tem direito a respeito a sua vida. Esse direito deve ser 

protegido de modo geral, incluindo-se o momento de sua concepção. Proibindo 
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ainda, aos países adeptos a este tratado que será proibido privar alguém da 

vida de forma arbitraria. “Por ser, tal pacto, aprovado no Brasil de acordo com 

os ditames legais, este equivale a emenda constitucional, conforme artigo 5°, 

§3°, da Constituição Federal de 1988.” (COSTA; JÚNIOR, 2018, p. 302). 

Esta teoria bate de frente com a Reprodução Assistida e a ciência que 

explora os genes, Manipulação Genética, pois aborda fatores que não 

condizem com a realidade, já que o nosso ordenamento permite que tais 

procedimentos sejam levados a diante como preceitua a Resolução do 

Conselho Federal de Medicina n° 1957/10 e a Lei de Biossegurança Lei n° 

11.105/05, ou até mesmo o Código Civil em seu artigo 1.597 que trata sobre a 

alienação parental. 

Dentro da perspectiva de concepção alinha-se a ela a teoria da nidação 

que nada mais é a implantação do óvulo no útero materno como explica 

Raphael Mendonça Costa e Cildo Giolo Júnior: 

 
Para se entender bem o que seria a teoria da nidação, é necessário 
compreender o processo de reprodução humana. É notório que a 
união do gameta masculino com o gameta feminino, ou seja, a 
fecundação ocorre na chamada trompa de falópio. A trompa de falópio 
é uma cavidade, um tubo, que une os ovários da mulher ao útero. 
Uma vez ocorrida a fecundação, esse óvulo não pode permanecer ali, 
pois além de ser muito provável que ele “morra”, é altamente 
arriscado para a mãe. Nesses casos ocorre a chamada gravidez 
ectópica, em especial, a gravidez tubária. Esse ovo deve se implantar 
no útero materno, pois somente no útero é que o embrião irá 
encontrar as condições necessárias para o seu desenvolvimento. O 
fenômeno conhecido como nidação é a fixação do produto da 
concepção no útero materno, a partir do qual, se iniciará o processo 
para a formação de todos os anexos necessários para o seu 
desenvolvimento. (COSTA; JÚNIOR, 2018, p. 305). 
 

De acordo com a Teoria Natalista, consiste no nascimento com vida, 

outrossim, o nascituro não é pessoa, possuindo somente uma perspectiva de 

direito a personalidade. Consoante esta teoria, pode-se afirma que, levando em 

consideração o texto literal do artigo 2° do Código Civil, interpretado de forma 

equivocada, o nascituro, feto ou embrião pode ser considerado uma coisa, ou 

objeto. 

Teoria esta já superada pela grande maioria da doutrina pelo simples 

fato de já se ter dado andamento no nosso ordenamento jurídico as normas 

regulamentadoras pertinentes à reprodução assistida e a manipulação genética 
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no que diz respeito aos processos e modos de aceitação de tal procedimento 

científico visando benfeitorias aos seres humanos, em sua dignidade humana e 

direito atinente as relações sociais pertinentes. 

Ainda existindo uma terceira teoria chamada de Teoria da 

Personalidade Condicional, onde entende que o direito do ser humano deve ser 

tutelado de acordo com sua essência natural, portanto, compreende que não 

depende do nascimento com vida para a aquisição de direitos fundamentais, 

sendo certo que o início da vida e o início da personalidade jurídica começam 

ao mesmo tempo. 

Destarte que, “por existir no conceito da teoria da concepção a vida 

uma importante visão no que se refere ao direito da dignidade da pessoa 

humana é que se é mais aceito tal teoria, por se tratar de ético ligando o mundo 

tecnicizado ao mundo sensível, de modo que o homem olhe a si mesmo como 

homem.” (MALUF, 2015, p. 149). Nascendo consigo a elaborada Bioética e a 

junção de ciência e ciências sociais, o Biodireito.   
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CAPÍTULO II - ORIGEM E FUNDAMENTO ACERCA DO MÉTODO 

DE REPRODUÇÃO ASSISTIDA E A RELAÇÃO DOS ESTUDOS 

DE ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS. 

 

Será abordado neste capítulo sobre como surgiram às ideias e 

fundamentos acerca do método de Reprodução Assistida e como tal ciência se 

desencadeou na história por trás desse manifesto científico como método de 

Reprodução Humana Assistida e ainda o procedimento atribuído à sociedade 

para fins de solução da infertilidade e esterilidade como tal procedimento se 

expressa no nosso mensurado mundo moderno, visando aspectos sociais, 

Bioético e biológico. 

 

2.1. CONCEITOS, ORIGENS E FUNDAMENTOS DA REPRODUÇÃO 

ASSISTIDA E A MANIPULAÇÃO GENÉTICA. 

De forma contundente e não extenuante mostraremos do que se versa 

este fenômeno e o progresso da ciência e tecnologia na realização de 

intervenção na vida antes do nascimento e o que é Reprodução Assistida e a 

Manipulação Genética e a importância do Direito neste prisma. Portanto, 

passamos a enxergar, o que era inimaginável e incrível ao mesmo tempo, aos 

olhos dos grandes sonhadores, estudiosos e cientistas dedicados a tal estudo, 

uma forma linda e perigosa de alterar o caráter da natureza humana, ou seja, 

sair do natural de formação de vida humana para a fabricação de novos seres 

humanos. (CRUZ; CÁSSIA, 2018, S/P). 

A Reprodução Humana Assistida ou Reprodução Assistida (RHA/RA) é 

a intervenção humana no processo de procriação natural, objetivando 

possibilitar a maternidade ou paternidade àqueles que tenham problemas com 

infertilidades ou esterilidade de modo que venha a satisfazer tal desejo. Em 

outras palavras a possibilidade de criação de outra vida. (REIS, 2018, p. 20-

21). 



23 
 

 

A Reprodução Assistida implica em um conjunto de técnicas, como por 

exemplo, inseminação artificial intrauterina e fertilização extracorpórea que 

abrange uma seriem de métodos de fertilização. Conceituando, portanto, em 

técnica das ciências tecnológicas como intervenção gestacional planejada, 

para melhor ampliar a probabilidade de uma concepção bem sucedida. (REIS, 

2018, p. 20-21). 

Já a Manipulação Genética ou Modificação Genética vem a ser um 

processo de manipulação de genes num determinado organismo, normalmente 

este processo é gerado fora do processo normal reprodutivo do gene. 

Outrossim, envolvendo o isolamento, a manipulação e a introdução do DNA 

num ser vivo, geralmente para exprimir um gene. A ciência que estuda estas 

manipulações dos genes é a engenharia genética. (REIS, 2018, p. 20-21). 

No embalo da tecnologia avançada, e o modernismo da sociedade 

caminhando em passos breves em relação à ciência biomédica, numa 

aceitação de toda essa informação indaga-se então, questões como, os 

preconceitos e dúvidas acerca do que somos e no que poderíamos nos 

transformar e se poderíamos lhe dar com tanta novidade sem prejudicar outras 

pessoas ou a nós mesmos, o que toda essa ciência causaria em meio à 

sociedade e quais as consequências desses avanços, por conseguinte, 

trazendo então em seu escopo questionamentos de cunho social, religioso, 

ético, moral e jurídicos acerca dos direitos e exigências para com os 

nascimentos dos futuros seres humanos. 

Dentre outros aspectos que denota a preocupação das pessoas em 

relação à reprodução assistida, é também a forma que é aplicada e para que 

fins sejam levados os estudos, assim como há estatísticas que mostram que as 

mulheres, cada vez mais, querem filhos depois dos 35, existem outras 

preocupações como aplicação da manipulação genética nas reproduções 

assistidas. (CARNEIRO, 2017, S/P).  Assustando os estudiosos e curiosos da 

área, com possibilidades absurdas a vir ser de suma importância para uma 

discussão acerca dos pontos negativos dos estudos científicos no âmbito 

jurídico afim de se por limites a essas práticas para não fragilizar o âmbito 

familiar nem ao menos fragilizar as expectativas de uma vida saudável, pois a 
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manipulação genética traz em seu corpo a preocupação de tornar a vida mais 

fácil transformando anomalias genéticas ou possíveis anomalias genéticas em 

vida pura e saudável aos seres humanos. (VENOSA, 2014, p. 245 - 247). 

Aos aspectos sociais homens e mulheres tendem a apreciar a 

reprodução assistida por vários aspectos, como p. ex. a de adiar a 

possibilidade da paternidade e/ou maternidade, ao ponto de as preocupações 

do dia-a-dia confrontarem com a vida natural de uma família, ao menos natural 

a luz daqueles que não consegue enxergar como normal uma mulher ser mãe 

entre os 35 e 45 anos de idade. Bem, a maioria das pessoas vem se 

destacando nesse meio e se identificando com as mesmas linhas de 

pensamento pondo a salvo o empecilho e não o sabor de ser mãe. (BORLOT; 

TRINDADE, 2004, S/P). 

Frente a esses questionamentos é possível expor pós e contras da 

Reprodução Assistida perante a sociedade frente às limitações jurídicas ou 

frente ao chamado biodireito. Embora seja tratado exclusivamente como estudo 

num viés de medicina, esse ramo da ciência não só trata do conhecimento 

científico biológico, mas também, no âmbito social englobando, sobretudo as 

normas jurídicas. (SARTORI, 2015, S/P). 

 

2.2. BREVE HISTÓRICO. 

Acerca da Origem do método de Reprodução Assistida, de acordo com 

um breve histórico, se da em 25 de julho de 1978, com o nascimento de Louise 

Joy Brown, Manchester, Inglaterra, sendo o primeiro bebê de proveta do 

mundo. No Brasil, a história do R.A. transforma a vida de Ilza Caldeira, mãe de 

Anna Paula Caldeira, hoje aos 34 anos, o primeiro bebê de proveta no Brasil, o 

qual procedimento foi realizado pelo Dr. Milton Nakamura, médico falecido em 

1997. Destarte, em 1985 foi publicada a ocorrência da primeira gestação obtida 

por transferência intratubária de gametas, procedimento ocorrido em 1984, no 

Chile. Em 1992 foi publicado na respeitada revista Lancet, Reino Unido, a 

primeira gestação com o método de injeção intracitoplasmática de 

espermatozoide. Com o avanço da tecnologia e dos estudos científicos, no 
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mesmo ano de publicação ocorre o nascimento da ovelha Dolly, clonada, 

revolucionando a comunidade científica e a sociedade num todo, 

acontecimento este, que feito pelo grupo britânico liderado por Ian Wilmut, 

Embriologista, responsável pelo primeiro clone de um mamífero adulto. 

(MOURA; SOUZA; SCHEFFER, 2009, S/P). 

A primeira experiência de modificação da genética como transferência 

de gene de um organismo para outro se deu com Herbert Boyer e Stanley 

Cohen em 1972, geneticistas norte-americanos desenvolvendo a tecnologia do 

DNA recombinante.  Pesquisadores das universidades da Califórnia e de 

Stanford isolaram um gene de um sapo do gênero Xenopus e o inseriram no 

DNA da bactéria Escherichia colli, um ano após os norte-americanos, com isso 

a bactéria passou a produzir proteínas existentes somente no sapo. (MOURA; 

SOUZA; SCHEFFER, 2009, S/P). 

Em 1983, na Universidade de Washington em Saint Louis, Estados 

Unidos, um grupo liderado por Mary-Dell Chilton, Miami, apresentou a primeira 

manipulação genética em plantas, trazendo grande avanço agrônomo no 

mundo. Com o avanço da tecnologia e a biossegurança, em 1994 passou a 

comercializar a tecnologia, tornando o tomate FlavrSavr o primeiro alimento 

geneticamente modificado. (MOURA; SOUZA; SCHEFFER, 2009, S/P).  

Portanto os avanços tecnológicos durante a história vieram a contribuir 

com os resultados existentes em nosso cotidiano, de modo a auxiliar vidas na 

geração de filhos e na possibilidade de uma construção ou manipulação de um 

DNA, guiados por um procedimento de R.A. abrilhantando os olhos da criação 

de nós mesmo. 

 

2.3. BIOÉTICA, BIODIREITO E A BIOTECNOLOGIA. 

No decorrer dos tempos à evolução nos fez capazes de atrocidades, 

mas também de muitos benefícios e proveitos quanto a experimentos e 

estudos a respeito do ser humano, não somente enquanto ser, mas também no 

âmbito social, religioso, econômico e até mesmo, procurando explorar o seu 

máximo, o prazer de poder aprofundar ainda mais no conhecimento de si 
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mesmo explorando inclusive a busca de conhecimentos sobre sua herança 

biológica, que antes não passavam de ficção científica passando aos dias 

atuais para uma realidade tão fora do comum que há quem diga ser coisa do 

„capeta‟. (MALUF, 2015, p. 03 - 04). 

Essas evoluções científicas, tecnológicas e ainda a evolução dos 

costumes, trouxe a tona os estudos do biodireito, da bioética e da biotecnologia 

por reportarem os princípios norteadores da vida. Ciência esta que nos 

proporcionou riscos e benefícios de acordo com que cada estudioso e/ou 

revolucionário pôde nos propor. (MALUF, 2015, p. 04). 

A trilogia funde-se nas ciências que se completam de acordo com os 

seus fundamentos. A ciência da bioética trata das condições necessárias para 

a condução da vida. O biodireito protege o bem da vida, as ciências e as 

relações social. Entende-se como biotecnologia a utilização de procedimentos 

biológicos para produção de materiais e substâncias de materiais para uso 

industrial, farmacológicos, e etc. (MALUF, 2015, p. 03). 

O estudo da bioética caracteriza-se em questões que não abrangem o 

contexto da responsabilidade moral dos cientistas em suas pesquisas, como os 

aplicados no aborto, a clonagem, a fertilização in vitro, pesquisas com células-

tronco, dentre outros, os quais não possui um regramento moral para 

aplicabilidade de suas atividades, fundido na biologia, medicina, filosofia e 

direito. (MALUF, 2015, p. 07). 

Por conseguinte o biodireito é ramo da ciência jurídica da junção de 

bioética e o direito, sendo de direito público por se tratar de estudo social 

coletivo entre relações jurídicas de direito e os avanços tecnológicos científicos 

e biológicos que se relacionam com o estudo do corpo humano e a dignidade 

da pessoa humana. (MALUF, 2015, p. 16). 

Segundo Maria Helena Diniz: 

[...] tem a vida por objeto principal, salientar que a verdade jurídica 
não poderá salientar-se à ética e ao direito, assim como o progresso 
científico não poderá acobertar crimes contra a dignidade humana, 
nem traçar sem limites jurídicos, os destinos da humanidade. (DINIZ, 
2009, p. 08). 
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Neste prisma, a biotecnologia também entra no estudo da reprodução 

assistida e da manipulação genética por se tratar da ciência tecnológica 

sobreposta a biologia, instruindo a produção ou modificação de organismos 

vivos ou derivados destes, usados para estudos de transferências de genes 

entre organismos proporcionando melhorias nos métodos reprodutivos. 

Bastando, portanto no trabalho com estruturas genéticas das espécies diversas 

de seres vivos. (MALUF, 2015, p. 27). 

Partindo do ponto que o ser humano é a única espécie de ser vivo 

capaz de controlar as outras, permitindo grandes avanços na tecnologia com 

isso no estudo do próprio homem em vários ramos de estudos. Contudo, por 

sua enorme responsabilidade social por meio das relações jurídicas e por 

ansiar de liberdade extremas extrapolando os limites que advém de seus feitos 

observa-se a necessidade de se regulamentar, legalmente, de forma a 

disciplinar as questões específicas para que a ciência da medicina não 

extrapole as ciências sociais. (MALUF, 2015, p. 33). 

Com o intuito de estabilizar as práticas racistas, eugênicas, e etc., e 

ainda regulamentando o movimento econômico dos pesquisadores é criado a 

Lei de Biossegurança Lei n° 11.105/05, de modo a regulamentar os incisos II, 

IV e V do §1° do art. 225 da Constituição Federal, estabelecendo normas de 

segurança e mecanismos de fiscalização de atividades que venham recair 

sobre organismos geneticamente modificados, as chamada OGMs e seus 

derivados, criando ainda o Conselho Nacional de Biossegurança, as chamadas 

CNBS, reestruturando a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança – 

CTNBio, dispondo sobre a Política Nacional de Biossegurança – PNB, 

revogando a Lei n° 8.974, de 5 de janeiro de 1995, e a Medida Provisória n° 

2.191-9/2001 e os arts. 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10 e 16 da Lei n° 10.814, de 15 de 

dezembro de 2003. E ainda sobre patentes, a legislação brasileira conta com a 

Lei n° 9.279/96 que é a Lei de Propriedade Industrial, que abrange tão somente 

as atividades norteadoras científicas, tecnológicas e comerciais. (MALUF, 2015, 

p. 34). 

Outrossim, trata-se de fundamento básico para o estudo da 

Biossegurança a prevenção dos danos da biotecnologia moderna com principal 
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prevalência a saúde humana, animal e a seguridade do meio ambiente nos 

avanços tecnológicos em seus benefícios e malefícios. (MALUF, 2015, p. 33). 

 

2.3.1. PRINCÍPIOS BASILARES DA BIOÉTICA E DO BIODIREITO. 

São quatro os princípios básicos que norteiam a Bioética: 

Princípio da autonomia – É a valorização da vontade do paciente ou 

daquele que os representa, levando em consideração os seus valores morais, 

éticos e religiosos, proporcionando-os domínio sobre a própria vida; 

Princípio da beneficência – Ocupa-se do bom atendimento do médico 

ou profissional da saúde, fundada no conceito de que o médico em especial 

poderá, tão somente, realizar tratamentos em beneficio ao enfermo e nunca em 

seu juízo de capacidade típica de forma injusta; 

Princípio da não maleficência – não ocasionar dano intencional 

derivada na máxima ética: primum non nocere; 

Princípio da justiça – de acordo com este princípio o profissional da 

saúde deve manter-se imparcial quanto ao risco e benefício levado ao paciente 

de modo que evite a discriminação. 

Ainda quanto aos princípios: 

Atualmente, encontramos em bioética, além do principialismo, outros 
paradigmas, tais como: o naturalismo – que reconhece, a partir do 
direito natural, a existência de alguns bens fundamentais, como a 
vida, a religiosidade, a racionalidade; o contratualismo – que 
defende uma relação entre médicos, paciente e sociedade a partir de 
um contrato de ordem jurídica; o personalismo – que partindo de 
uma visão antropológica, objetiva defender a dignidade humana com 
base em suas características essenciais. (MALUF, 2015, p. 11). 

São princípios norteadores do biodireito, além dos princípios da 

autonomia, da beneficência e da justiça: 

Princípio da sacralidade da vida – com fulcro no artigo 5° da 

Constituição Federal de 1988, é a proteção da vida para com os médicos e 

suas atividades científicas; 
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Princípio da Dignidade Humana – este princípio esta inteiramente 

ligada ao princípio da sacralidade humana, observado as práticas médicas e 

biotecnológicas respeitando e protegendo sempre o bem da vida; 

Princípio da cooperação entre os povos – a mútua troca de 

conhecimento científico entre povos e nações, visando uma preservação 

ambiental e das espécies. Nada altera o princípio da autodeterminação exposto 

no art. 4° da Constituição. Este princípio liga-se também ao princípio da 

ubiquidade o qual tem proteção global contra qualquer tipo de experimento 

indevido no que concerne aos experimentos que mexem com mutação 

genética. Liga-se ainda com o princípio da justiça no que tange a repartição de 

custos, em âmbito internacional, de pesquisas científicas; 

Princípio da precaução – sugere este que seja tomado os devidos 

cuidados quanto aos estudos, pesquisas e experimentos científicos de acordo 

com o caso concreto. Estabelece que em caso de dúvidas, na probabilidade de 

um dano, é proibido autorizar tal atividade. No caso do biodireito aplica-se tal 

princípio às pesquisas científicas até que seja comprovada a falta de risco. Não 

é a simples prova que faz com que o risco seja posto de lado dando 

continuidade as pesquisas, e sim a precisão de se fazer entender o dever, a 

obrigação de se provar a inexistência de qualquer risco; 

Princípio da ubiquidade – trata-se do meio ambiente no sentido amplo 

e da integridade da genética, como principal característica leva-se em conta a 

proteção da espécie, do meio ambiente, da biodiversidade e do patrimônio 

genético da humanidade, de forma que se preserve, a total suor, a guarda das 

características essenciais da espécie humana.  

Como narrado presente esta monografia, podemos assinalar a 

importância de se discutir quanto o Direito à Vida, os Direitos a Personalidade, 

o Direito à dignidade da pessoa humana, a ciência que esta vinculada ao 

Biodireito e os Direitos Personalíssimos do nascituro quanto a sua vida criada 

de modo biologicamente e manipulado seus genes. 

O direito a vida é protegido desde o momento da fecundação, como 

exposto pela teoria da concepção, posteriormente tratada, como notório é o 
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artigo 2° do Código Civil de 2002, e na Constituição Federal de 1988, artigo 5°, 

caput, §3°. (MALUF, 2015, p. 150). 

A Reprodução Assistida e a Manipulação genética estão integralmente 

ligadas à vida, instrumento essencial para o ser humano, alicerce dos demais 

direitos da personalidade, o qual o princípio norteador de tal estudo no campo 

das ciências sociais e jurídicos é a dignidade da pessoa humana. Sendo assim, 

a vida é bem indivisível, inviolável e intransferível, ou seja, se não existe vida, 

não há que se falar em pessoa e se não existe pessoa não há que se falar em 

dignidade. (MALUF, 2015, p. 149). 

Como destacado por Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus Maluf, os 

ensinamentos de Antonio Chaves: 

[...] “a vida é um direito personalíssimo, e o respeito a ela e aos 
demais direitos correlatos decorre de um direito absoluto erga omnes, 
por sua própria natureza, ao qual a ninguém é lícito desobedecer”, 
decorre esta definição de norma natural, oriunda da própria natureza 
humana, cuja consciência fundamental do dever encontra seu 
expoente máximo na Declaração Universal dos Direitos Humanos. 
(MALUF, 2015, p. 149). 
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CAPÍTULO III - CONTROVÉRSIAS DOS DIREITOS DO 

NASCITURO 

 

Neste capítulo, trataremos dos direito da personalidade dos nascituros, 

seus impactos sociais e psicológicos em relação aos seres procriados por meio 

de reprodução assistida e a manipulação genética com vistas nas discussões 

provenientes da eugenia, abordando o estudo da eugenia positiva e da eugenia 

negativa e os reflexos sociais. 

 

3.1. DIREITO PERSONALÍSSIMO DO NASCITURO 

A partir da ideia defendida pelo princípio do primado direito a vida 

somos capazes de compreender que o direito a vida prevalece a outros direitos 

e que por este nasce à seguridade e proteção dos demais direitos da pessoa, 

“sejam estes direitos advindos de leis, condutas morais e éticas ou mesmo de 

costumes, sendo, obviamente, a vida o bem supremo de existência.” (MALUF, 

2015, p. 147). 

No âmbito jurídico a vida é reconhecida como direito personalíssimo, 

por ser ligada ao ser humano desde a concepção, ideia de início da vida 

majoritária, até o fim com a morte. Nos falares de Maria Helena Diniz, “o direito 

ao respeito à vida é excludente alios, ou seja, direito de se exigir um 

comportamento negativo dos outros”. (DINIZ, 2014, p. 22). 

“Baseado nas delimitações usuais do direito, nascituro é ser que ainda 

vem surgir à vida, no entanto, já fecundado, proveniente do latim nacituru 

aquele que há de nascer.” (MALUF, 2015, p.159). Por este motivo se fez 

necessário à abordagem das teorias natalista e concepcionista, em tópico 

anterior próprio, para que se determine com a melhor clareza possível o início 

da vida. Sabendo então que a teoria melhor aceita é a concepcionista pelos 

juristas civilistas.  

Com isto, vale ressalvar, o entendimento acerca do que é nascituro: 
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Aquele que há de nascer, cujos direitos a lei põe a salvo. Aquele que, 
estando concebido, ainda não nasceu e que, na vida intra-uterina, 
tem personalidade jurídica formal, no que atina aos direitos de 
personalidade, passando a ter personalidade jurídica material, 
alcançando os direitos patrimoniais, que permaneciam em estado 
potencial, somente com o nascimento com vida. (DINIZ, 1998, p. 
334). 

Portanto sendo nascituro todo aquele que nasce com vida, percebendo 

personalidade jurídica por neste instituto ser características do ser humano, 

sendo estabelecido como capacidade genérica para que se produzam efeitos 

perante direitos e obrigações, obstante a ser sujeito à inserção e atuação como 

pessoa na ordem jurídica. (GONÇALVES, 2009, p.70). Sendo válido salientar 

acerca: 

O conceito de personalidade jurídica está umbilicalmente ligado ao de 
pessoa. Todo aquele que nasce com vida torna-se uma pessoa, ou 
seja, adquire personalidade. Esta é, portanto, qualidade ou atributo do 
ser humano. Pode ser definida como aptidão genérica para adquirir 
direitos e contrair obrigações ou deveres na ordem civil. É 
pressuposto para inserção e atuação da pessoa na ordem jurídica. 
(GONÇALVES, 2009, p. 70). 

O nascituro por ser visto no âmbito jurídico como pessoa dotada de 

direitos de personalidade, ainda que não apto a praticá-los, reserva-se a ele a 

expectativa de vida com isso torna-se possível pensarmos em este ter também 

uma expectativa de direito. Dentre esses direitos encontram-se o direito a 

representação, a curatela, a adoção, dentre outros esta o direito a vida, que 

nos frisa mais importante. Derivando destes direitos outros com a honra, a 

imagem, etc., necessariamente fazendo surgir também o direito de indenização 

por infligir nesses direitos. O art. 5° da constituição deixa a salvo a todos os 

brasileiros e estrangeiros no que couber os seguintes direitos da pessoa, 

considerados basilares para sua coexistência como se expõe a seguir: 

Art. 5° 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: (BRASIL, 1988, 
S/P). 

Esses direitos que o nascituro carrega estar correlato a este por se 

tratar de direitos os quais a mãe se encarrega de proteger, como a obrigação 

de proteger o feto até que venha ao nascer com vida, direito este que, do 

mesmo modo, é protegido pelo Estado, com o proposito de assegurar a vida, a 

segurança, a liberdade, igualdade e a propriedade, nos termos da lei. (BRASIL, 
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2018, S/P). Outrossim, cabe ao Estado essa proteção e garantia as mães de 

uma gravidez saudável e digna, para que se possa impedir nascimentos de 

crianças com problemas físicos ou mentais, a fim de trazer dor as famílias e 

dificuldades de inserção a sociedade. 

Ainda, embasado no princípio da dignidade da pessoa humana, é 

importante salientar que é resguardado ao nascituro o direito a alimentos, visto 

que depende da mãe para que seja alimentado e protegido sua perspectiva de 

vida e de direito, exposto pela Constituição Federal de 1988 em seu art. 229 

preserva-lo desde a nidação, como narrado: 

[...] o nascituro tem o direito de promover ação de alimentos contra o 
responsável pela gravidez, seja ou não casada com ele, podendo 
pedir, a título de alimentos, o necessário para o parto, incluindo 
enxoval, despesas médicas, hospitalares, etc. (WELTER, 2003, p. 
131). 

Neste caso, os parentes, descentes ou ascendentes em linha reta do 

reclamado podem arcar com as despesas de acordo com as circunstâncias que 

a reclamante necessita e a condição do reclamado, podendo ser afastado tal 

direito se o necessitado estiver com dificuldades por própria culpa, como 

mostrado: 

Art. 1694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir 
uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo 
compatível com a sua condição social, inclusive para atender às 
necessidades de sua educação. 

§ 1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades 
do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. 

§ 2º Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, 
quando a situação de necessidade resultar de culpa de quem os 
pleiteia. (BRASIL, 2002, S/P). 

Com isso, subentende que nascituro não exerce em si todos os direitos 

da personalidade, necessitando, para que seja exercido de fato a sua 

capacidade, uma representação legal, apresentando a sua capacidade real de 

direito. 

Na antiga Lei n° 8.974/95, Lei de Biossegurança, já se falava em 

proteção de células geminais humanas, vedando sua manipulação genética 

para fins de interrupções de material genético humano in vivo, ressalvado 

casos de tratamento por anomalias genéticas; a produção, armazenamento ou 
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manipulação de embriões humanos destinados a servir como material biológico 

disponível. 

Porém, esta lei foi revogada e renovada pela Lei n° 11.105/05, 

passando a permitir a manipulação genética para pesquisas e terapias em 

células-tronco embrionárias alcançadas por meio de embriões humanos 

produzidos in vitro desde que esteja impossível sua utilização ou esteja 

congelado por três anos ou mais, com a permissão de seus genitores e esteja 

aprovada sua utilização pelo comitê de ética em pesquisa, exposto nos artigos 

5° desta lei.  

Art. 5° É permitida, para fins de pesquisa e terapia, a utilização de 
células-tronco embrionárias obtidas de embriões humanos produzidos 
por fertilização in vitro e não utilizados no respectivo procedimento, 
atendidas as seguintes condições: 

I - sejam embriões inviáveis; ou 

II - sejam embriões congelados há 3 (três) anos ou mais, na data da 
publicação desta Lei, ou que, já congelados na data da publicação 
desta Lei, depois de completarem 3 (três) anos, contados a partir da 
data de congelamento. 

§ 1o Em qualquer caso, é necessário o consentimento dos genitores. 

§ 2o Instituições de pesquisa e serviços de saúde que realizem 
pesquisa ou terapia com células-tronco embrionárias humanas 
deverão submeter seus projetos à apreciação e aprovação dos 
respectivos comitês de ética em pesquisa. 

§ 3o É vedada a comercialização do material biológico a que se 
refere este artigo e sua prática implica o crime tipificado no art. 15 da 
Lei no 9.434, de 4 de fevereiro de 1997. (BRASIL, 2005, S/P). 

Insta salienta a proteção do doador de proveta, proteção está restada a 

sua assinatura, nome e identidade, permitindo somente modalidades genéticas 

que o doador pretende, como doenças congênitas, possíveis anomalias ou 

não, cor dos olhos, pele, tipo sanguíneo, etc., ou seja, este doador será tido 

como desconhecido, mas sua carga genética será exposta. Conforme versa a 

Resolução da CFM n° 1358/92 alterado pela Resolução da CFM n° 1957/10 em 

seu item 3 onde aduz que: 

3 - Obrigatoriamente será mantido o sigilo sobre a identidade dos 
doadores de gametas e embriões, bem como dos receptores. Em 
situações especiais, as informações sobre doadores, por motivação 
médica, podem ser fornecidas exclusivamente para médicos, 
resguardando-se a identidade civil do doador. (BRASIL, 2010, S/P). 
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De acordo com esta mesma lei as técnicas científicas da engenharia 

genética estão proibidas pela Lei de Biossegurança, artigo 6°, III. O Conselho 

da Europa, em sua Recomendação n° 1.046 de 24 de setembro de 1986, 

proíbe a produção de humanos híbridos em laboratórios pela engenharia 

genética. Embora haja relatos em outros países de estudos e pesquisas quanto 

a humanos híbridos. O que para uns são aberrações, para outros são avanços 

científicos para que possa vir a melhorar a capacidade que o ser humano 

possui de existência a vida na terra. 

É imprescindível na história, a observação de acervos políticos o 

reconhecimento da capacidade jurídica do nascituro, como observado por 

Adriana Maluf: 

Em todos os tempos históricos, desde a Grécia Antiga (os gregos 
admitiam a capacidade jurídica do nascituro. Hipócrates em seu 
célebre juramento, comprometeu-se a não dar “remédios” abortivo à 
mulher), passando pelo Direito Romano (o infans conceptus ainda 
não era um homem, nem tinha existência própria, devia ser 
considerado somente como parte do corpo materno; não 
apresentava, portanto, capacidade jurídica, mas sua vida era 
protegida pela lei, salvaguardando a gestante de penas capitais e/ou 
tortura – como um direito do pai), pelo Direito intermédio (amplia-se a 
tutela do nascituro com a influencia do cristianismo, que lhe permitia 
ser beneficiário de testamento ou doação), pela modernidade ou  
mesmo na contemporaneidade, preocupam-se os juristas com o 
problema da personalidade do nascituro, o que gera inúmeras 
controvérsias doutrinarias ainda não pacificadas. (MALUF, 2015, p. 
160). 

Ora, é certo afirmar que, de acordo com a biologia, embriologia e a 

teoria jurídica majoritária do início da vida sendo a teoria concepcionista, a vida 

ocasionam-se com a fecundação do óvulo pelo esperma dando ensejo ao 

direito da personalidade do ser, sendo direitos absolutos, o direito à vida, à 

integridade física, à saúde, dentre outros, antes mesmo de seu nascimento.  

 De acordo com lições de Limongi França a expressão “já concebida no 

ventre” subentende-se como sendo a gravidez, aprendido que a gestação só 

tem início na nidação, quando do sexto dia, ocorrido antes da nidação, tendo 

como consequência a possibilidade de criação de embrião. 

Consequentemente, o nascituro é aquele ser implantado. Devendo, desta 

forma, respeitar as técnicas de Reprodução Assistida, além do campo de 

estudo científico da Bioética, Biodireito, a proteção dos direitos da dignidade da 
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pessoa humana de forma, ontológica e biológica. Sabe-se, ainda que “nem 

todos os direitos dos nascituros e as circunstâncias a ele conferidas dependem 

necessariamente de seu nascimento com vida.” (MALUF, 2015, p. 161). 

A titularidade de alguns direitos da personalidade provenientes da 

concepção, mais objetivamente, à vida e a uma gestação segura e saudável, 

no que diz respeito ao patrimônio do nascituro, o nascituro somente terá 

direitos com o nascimento com vida, iniciando assim, os efeitos.  

Por Adriana Maluf: 

Pensamos, entretanto, com Silmara Juny Chinellato e Almeida, que 
muito embora o nascituro apresente uma personalidade condicional 
para se sedimentar, é devida a ele, desde a concepção, a proteção 
dos direitos da personalidade, notadamente no que tange ao direito à 
vida (art. 5° da Constituição Federal), aos alimentos, direito a receber 
herança ou doação (art. 1.798 e art. 542 do Código Civil), direito a 
adoção, direito à integridade física, direito ao nome de família (art. 
1.609, parágrafo único do Código Civil), à curatela (art. 1.779, Código 
Civil), direito a uma assistência pré-natal adequada (Estatuto da 
Criança e do Adolescente, art. 8°), sendo nesse sentido equiparado 
ao ser já nascido. Cabendo, inclusive, a aplicação da Lei n° 11.804/08 
– denominada Lei dos Alimentos Gravídicos. (MALUF, 2015, p. 162). 

No art. 130 do Código Civil são permitidos ao titular de direito 

convencional, caso este posto ao nascituro no que concerne aos eventuais 

casos suspensivos e resolutivos, como por exemplo, seria o fato da mãe, por 

gravidez, suspender, em nome de seu filho, inventário de pai falecido, desde 

que não haja outros descendentes, para que possam ser ressalvados os 

direitos patrimoniais até o nascimento com vida de seu infante, ou em caso de 

bens doados, e feitos sua dilapidação ou deixados em testamentos, propondo 

medida cautelar. Percebe-se no Código Civil, independente do começo da 

personalidade, um sistema que protege ao nascituro, com as mesmas 

acepções dos nascidos com vida. 

[...] é necessário o nascimento, separação total do ventre materno, e 
principalmente com vida, que tenha respirado, para que a pessoa 
adquira a personalidade natural, e desta defluam certos direitos como 
os sucessórios. (MALUF, 2015, p. 166). 

Para que se comprove o nascimento com vida do nascituro, “é 

necessário que seja feito exame chamado de docimasia hidrostática de 

Galeno, onde é possível a identificação de ar nos pulmões pondo em um 

recipiente com água.” (MALUF, 2015, p. 166). Existem outros métodos na 
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medicina moderna, como por exemplo, a docimasia pulmonar histológica, 

docimasia óptica de Icard, docimasia radiográfica de Bordas, docimasias 

respiratórias indiretas. 

O Supremo Tribunal Federal não tem um posicionamento acerca das 

teorias apresentadas pelos doutrinadores civilistas, em casos aceita a teoria 

natalista em outros a concepcionista. Já o Superior Tribunal de Justiça atende a 

teoria concepcionista, reconhecendo como direitos dos nascituros, a reparação 

do dano moral.  

 

3.2. IMPACTOS SOCIAIS E PSICOLÓGICOS. 

“A técnica de Reprodução Assistida não se limita somente aos métodos 

de fertilização in vitro e suas modalidades, nos quais são utilizados meios não 

sexuais.” (SOUZA, 2010, S/P). Os que seguem essa linha de raciocínio tendem 

a afirmar que de certo essa técnica desativa a forma natural de procriação, 

reprodução por intermédio do sexo. No entanto, esse tipo de tecnologia 

científica também visa o não manuseio de gametas, como o controle de 

medicamentos para estimular a ovolução, ou seja, “toda vez que haver uma 

intervenção humana nas condições de procriação será chamada de 

Reprodução humana.” (SOUZA, 2010, S/P). 

Podem ser classificadas em 4 técnicas de Reprodução Assistida, quais 

sejam: 

Intracorpóreas: é a inserção do gameta masculino no interior do 

aparelho genital feminino. Podendo ser ainda por inoculação o qual não 

necessita de manipulação fora do útero; 

Extracorpóreas: é o caso em que se da à nomenclatura de „bebê de 

proveta‟. Coleta-se o gameta feminino e o gameta masculino faz-se a 

fertilização in vitro externa em tubos de ensaio ou mídia de cultivo, após este 

procedimento será transferido, já como embrião, para o útero materno; 

Homólogas: são utilizados os gametas do próprio casal; 
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Heterólogas: utilizam-se os gametas masculinos e os gametas 

femininos, porém de um doador ou ambos os gametas poderão ser doados. 

No Código Civil em seu artigo 1.597, pressupõe-se a presunção de 

paternidade, sendo homólogas quando da utilização dos gametas masculinos, 

em caso do marido, companheiro, há ainda na doutrina os que consideram a 

união estável, e a heterólogas realizado procedimento se dê em mulheres 

casadas ou que vivam em união estável com gametas masculinos de 

doadores. 

Segundo Souza (2010) “A fertilização in vitro é uma inovação da 

medicina por proporcionar sonhos em realidade a outras mulheres e casais, 

bem como a introdução de um embrião no útero daquela que não a doadora, é 

benevolente a possibilidade de sucesso, no que tange a criação e vários 

embriões.” 

Porém, esse tipo de procedimento acarreta uma série de problemas 

como é o caso de procriação de gêmeos em sua mais variável multiplicidade. E 

ainda, sobre os embriões que ficam armazenados em laboratórios, para 

utilização no futuro se necessário.  

No Brasil somente a Lei de Biossegurança n° 11.105/05 fala sobre a 

proteção do estudo e procedimentos corretos a serem levados. Para o destino 

dos embriões inativos, o art. 5° desta lei fala sobre os embriões inválidos, 

expondo que para fins de pesquisa e terapia, podem ser usadas suas células-

troncos, desde que, inválidos, congelados a mais de três anos, com o 

consentimento dos genitores, tais projetos com embriões devem ser 

devidamente aprovados e apreciados nos respectivos comitês de ética em 

pesquisa. 

Regulamenta a Resolução da CFM n° 1.957/2010, que não fala de 

forma expressa especificamente sobre o descarte ou não dos embriões, 

apenas falando sobre o procedimento, o número de embriões que possam vir a 

ser utilizados dentre outros casos provenientes de tópico específico em 

detrimento de lei. 

De acordo com o capítulo VIII da lei de Biossegurança n° 11.105/05, 

que fala sobre crimes da biossegurança exposto no art. 5°, podendo ser 
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aplicado ainda o crime tipificado no art. 15 da Lei n° 9.434, de 4 de fevereiro de 

1997, sobre comercialização de tecidos, órgão ou parte do corpo humano. Os 

art. 24 a 29, fala-se das penalidades estabelecidas caso seja descumprido o 

estabelecido no art. 5° desta mesma lei. (BRASIL, 2018, S/P). 

Há que se falar, precisamente, na mãe substituta ou, popularmente 

conhecida como, „barriga de aluguel‟, trazida, mormente pela Resolução da 

CFM n° 1.957/10, no tópico de trata sobre a gestação substituta ou doação 

temporária do útero. A mãe substituta nada mais é que uma mulher que sede 

seu útero para procriação dos gametas da mãe e do pai biológicos, de modo 

que após essa gestação deverá esta entregar a criança a fornecedora do óvulo 

para que esta assuma a sua condição de mãe. O artigo 1.597 do Código Civil, 

em seus incisos III, IV e V aduz que: 

Art. 1.597. Presumem-se concebidos na constância do casamento os 
filhos: 
[...] 
III - havidos por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido o 
marido; 
IV - havidos, a qualquer tempo, quando se tratar de embriões 
excedentários, decorrentes de concepção artificial homóloga; 
V - havidos por inseminação artificial heteróloga, desde que tenha 
prévia autorização do marido. (BRASIL, 2018, S/P). 
 

Na analise deste artigo podemos observar que o legislador esta 

preocupado com o instituto matrimonial que consiste em preservar a família e 

os seus integrantes de modo que possa proteger a presunção de paternidade e 

as condições adversas da realidade natural obtida ao logo do tempo. 

As controvérsias jurídicas não afastaram os questionamentos acerca 

da ética, moral, religião, aspectos sociais, que continuam em discussão entre 

legisladores e civilistas, aspectos estes que estão em debate entre os 

estudiosos da Bioética e do Biodireito. 

3.2.1. A EUGENIA. 

Na constância da Reprodução Assistida visando as implicações da 

Manipulação genética, “encontra-se interligado os estudos da Eugenia, estudos 

esses marcados pela história com desafios e perturbadoras ideias quanto à 

melhoria ou não do ser humano, num aspecto humanístico e também com 
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visões políticas no tocante ao implemento do „super-homem‟ e extinção dos 

seres com genes defeituosos e problemáticos.” (MONTFORT, 2018, S/P). 

 Nos primórdios do século XVIII e XIX a igreja afasta-se dos cuidados 

aos pobres e aos menos afortunados, incluindo os deficientes doentes e 

necessitados, no proposito de acentuar a importância do bem a vida, mas 

conhecido na Inglaterra, especialmente pelo advento do anglicanismo, que traz 

a tradição do cristianismo pela igreja inglesa. “Passando então, o Estado, 

através do poder absolutista dos reis, ao controle e cuidados cuja igreja tinha 

aos pobres e menos afortunados, deficientes, doentes e necessitados, 

passando a criar o assistencialismo estatal colocando-se frente à caridade da 

igreja.” (MONTFORT, 2018 S/P). 

Com a mudança de cuidados dos fracos passando a responsabilidade 

do Estado, houve uma proliferação destes de forma a incomodar as elites 

europeias, pois o gasto com estes eram grandes, passando a serem vistos com 

um inconveniente para a civilização obstruindo a bonança do Estado. 

“[...] um livro popular, The Seven Curses of London [As 
sete pragas de Londres], de 1869, condenava „aquelas pestes 
masculinas e femininas de toda comunidade civilizada, cuja aparência 
natural é suja, cujas testas suam à simples idéia declarada de ganhar 
o seu pão, e aqueles que chafurdam na imprudência, aos farrapos‟.” 
“As complexas instituições de custódia patrocinadas pelo estado se 
ampliaram através de um distante horizonte. Com o tempo, a 
proliferação de asilos para pobres, hospícios, orfanatos, clínicas de 
saúde, colônias de epilépticos, abrigos para desalojados e débeis 
mentais e prisões transformou inevitavelmente a básica caridade 
cristã no que começou a ser visto como uma praga social” (Edwin 
Black, A Guerra Contra os Fracos, p.p. 52-53). (MONTFORT, 2018, 
S/P). 

Com tais acontecimentos, foi surgindo ideias ao longo da história a 

respeito dos necessitados e afins, com intuito de menosprezado de minimizar o 

que, para eles, seria um problema a dada época, com o implemento da 

eugenia baseado no estudo da genética mendeliana, que nada mais é a ciência 

que estuda a transmissão hereditária dos atributos genéticos de um sistema 

para outro. De modo a ter como principal teoria a teoria da evolução das 

espécies de Charles Darwin.  

O significado da palavra „eugenia‟, do inglês, bem nascido, ou do 

grego, bom em sua origem, desenvolvido por Francis Galton (1822-1911), com 
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o intuito de se evitar o nascimento de seres humanos ínferos para humanidade, 

para melhor desenvolver civilizado e conveniente, de forma a reduzir os efeitos 

de genes defeituosos e patogênicos, exemplo disso é o pré-natal. 

(AMORMINO, 2011, S/P). Francis Galton quis fazer dessa ciência sua religião: 

“Incapaz de atingir a certeza científica necessária para criar uma 
moldura eugenista legal na Grã-Bretanha, Galton esperava recriar a 
eugenia como uma doutrina religiosa que governasse os casamentos, 
uma crença que pudesse ser aceita pela fé, sem nenhuma prova. O 
casamento eugenista deveria ser “estritamente imposto como um 
dever religiosos, como a lei do levirato jamais o foi”, escreveu Galton 
num longo ensaio, que listava tais precedentes entre os judeus, os 
cristãos e mesmo entre certa tradições primitivas. Ele saudou 
entusiasticamente a idéia de uma religião: „É fácil deixar a imaginação 
correr solta na suposição de uma aceitação convicta da eugenia 
como uma religião nacional‟” (De Galton para Bateson, 8 setembro 
1904. Index To Achievements of Near Kinsfolk – Índice para 
realizações dos parentes próximos, documentos de Galton, University 
College London 245/3, apud Edwin Black, ob. cit. p. 78. O negrito é 
meu). (MONTFORT, 2018, S/P). 

Descarte, a eugenia conta com duas vertentes, a eugenia positiva e a 

eugenia negativa. Trata a eugenia positiva de modificações genéticas 

relativamente à transmissão celular congênita. Outrossim, a eugenia negativa  

trata não somente a prevenção de nascimento com alteração congênita mas, 

conjuntamente, com mutação de genes e/ou exclusão de sistema DNA de 

genes defeituosos. Desta feita, trazendo a existência de aborto eugênico, 

eutanásia ou morte violenta de neonatos, sendo considerado pela ciência e 

modernidade como sendo um tipo de controle de natalidade abominando da 

civilização os chamados „seres humanos defeituosos‟. (AMORMINO, 

2011,S/P). 

A eugenia ganhou campo e perspectiva mundo a fora chegando até os 

Estados Unidos da América. Contudo, entenderam os norte-americanos de que 

a melhor implementação desse conceito de mutação genética era a eugenia 

negativa. 

A teoria da eugenia positiva defendia a melhora das pessoas com 

anomalias hereditárias, portanto, consanguíneas, o que se mostrava não eficaz 

para eles, pelos simples fato de que a eugenia negativa defendia a supressão 

das pessoas tipo genéticos defeituosos para sociedade, ou possivelmente 
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fajuto. Para os Estadunidenses, os homens inferiores deveriam ser extintos da 

face da terra, as gerações geneticamente incapazes. (MONTFORT, 2018, S/P). 

Com esse pensamento perturbador, os Estados Unidos decidiu 

estabelecer procedimentos como forma de experimento eugênico para testar 

suas armas humanas, como por exemplo, proibição de casamento, deportação 

de imigrantes indesejados, castração de criminosos e deficientes mentais, 

eutanásia passiva, entre outros.  Característica disto se faz o fato de que os 

norte-americanos sempre propiciaram a separação de raças, etnias e povos 

que não fossem parte do povo deles, discriminando entre pretos, brancos, 

imigrantes, mexicanos, japoneses, guetos, sempre impondo pontos territoriais 

onde se encontravas estes. Ainda que o nível de segregação tenha diminuído 

ao longo dos anos, até os dias de hoje há levantamento de preconceito contra 

povos de diferente classe ou raça, dentre outros, não só nos Estados unidos 

mas, em vários lugares do planeta. 

No século XIX a criminologia americana começou a entender que a 

consequência do crime não se tratava somente por um aspecto intelecto ou por 

escolhas da própria pessoa do praticante, mas também por poder ser um tipo 

de uma possível doença ou anomalia congênita herdada dos pais, ou seja, um 

defeito biológico que faria com que as pessoas cometessem crimes, conceito o 

qual até mesmo psicologia e psiquiatria acreditavam na época, como sendo a 

“Criminologia Psíquica, Criminologia Clínica, Biologia Criminal, Psiquiatria 

Criminal e etc.” (FERNADES, 1995, p.75). 

“Nos EUA... No final do século XIX, nosso país, originalmente 
povoado quase exclusivamente por nórdicos, foi invadido por hordas 
de imigrantes dos Alpes e do Mediterrâneo, sem mencionar os 
elementos asiáticos, como os levantinos e os judeus. Como resultado 
o americano nativo nórdico tem sido comprimido, com uma espantosa 
rapidez, por esses prolíficos e infestados alienígenas e, e depois de 
duas curtas gerações, está quase extinto em muitas de nossas áreas 
urbanas(...) Quando a ascendência dos pais é muito diversa como no 
cruzamento entre brancos, negros e ameríndios, o descendente é um 
mestiço, um cão vira-lata – um caos sobre duas pernas, tão 
consumido por sua ascendência dissonante que não passa de um 
imprestável” (Lethrop Stoddard, The Rising Tide of the Color Against 
the White World Supremacy – a onda crescente da cor contra a 
supremacia do mundo branco, Charles Scribner‟s Sons, 1926, p. 165-
167, apud Edwin Black, ob. cit. p. 80-81). (MONTFORT, 2018, S/P) 
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Sendo assim, o eugenismo tem como caráter a partir da tecnologia 

cientifica e a eugenética curar e premir doenças, malformação genética, e 

buscar meios de melhor a capacidade humana desenvolvendo sua faculdade 

mental como melhora de intelecto, memorias, criatividade e a mudança nos 

atributos de seu caráter, do modo a criar uma nova espécie de seres humanos 

livres de anomalias e defeitos genéticos com características hereditárias. 

(AMORMINO, 2011, S/P). 

Deste modo, a função do pré-natal, meio pelo qual se verifica a 

evolução da genética do homem enquanto ser, é a analise do mapa genético 

para fins de se saber se será apropriado ou uma desventura o porvindouro feto, 

por meio de sexagem, escolha ou controle da natalidade por sexo do feto, ou 

escolha de outros caracteres geneticamente modificados. (AMORMINO, 2011, 

S/P). 

Observa-se que a primazia deste tipo de ciência é trazer o melhor dos 

seres para se construir „o super-homem‟. Descarte, a eugenia veio para a 

criação do ser humano perfeito, escolha da cor dos olhos, cor de pele, escolha 

do sexo, cura de doenças, exclusões de anomalias congênitas, pensamento 

este lembrado pela historia pelo narcisista na Alemanha por Adolf Hitler, na 

busca incansável pela pura raça ariana. (AMORMINO, 2011, S/P). 

É um enorme desafio da à Bioética, Biodireito e para as outras ciências 

que norteiam os aspectos tecnológicos da genética converter pensamentos e 

ideologias, mormente parecidas com a catástrofe narcisista, fantasma da 

história que hoje nos assombra. Devendo, no entanto, tomar os devidos 

cuidados, orientando e progredindo e cientificando, de modo, a evitar 

transtornos desastrosos para a humanidade. (AMORMINO, 2011, S/P). 

Com isso, faz-se valer edições de normas regulamentadoras de tais 

dissídios, haja vista, a melhoria da vida e sustentabilidade do ser humano, as 

difíceis mudanças climáticas e clinicas que passamos ao longo da vida.  

Devendo ser dado fim a filosofia eugenista como meio de controle da 

humanidade, como ocorrido com os judeus, regulando as pesquisas cientificas 

trazendo melhoras para a vida humana. (AMORMINO, 2011, S/P).. 
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Essa modalidade da ciência de Manipulação Genética faz parte de 

nossa existência há séculos, movimentando as tecnologias científicas e os 

avanços para a Melhora do ser humano com Reprodução Assistida ou métodos 

de fertilização. Deixar com que o ser humano seja considerado desprezível, 

como portadores de deficiências ou anomalias, hereditariamente 

transmissíveis, como medida científica não terapêutica e não médicas nos 

cromossomos para seleção de seres humanos perfeitos, e sim como forma de 

melhoria da humanidade. (AMORMINO, 2011, S/P). A seleção de seres 

humanos é uma medida perigosa. 

Observa-se que a Reprodução Assistida e a Manipulação genética são 

métodos usados como avanço tecnológico cientifica de problemas de 

infertilidade e esterilidade, bem como das anomalias e/ou melhorias genéticas, 

modificando o sistema celular humano com o propósito de ajudar na evolução 

do homem enquanto ser, possibilitando um aperfeiçoamento no sistema 

biológico e imunológico humano, outrossim, atingindo de forma perigosa e, ao 

mesmo tempo, poderoso, o meio jurídico no tocante ao bem tutelado mais 

importante que é a vida e os diretos correlatos a este bem jurídico tutelado, 

bem como os direitos personalíssimos do nascituro e a necessidade de lei 

especifica regulamentadora acerca deste assunto afim de preencher lacunas 

acerca dos direitos inerentes ao nascituro quando feto in vitro, quanto ao uso e 

descarte destes materiais genéticos melhor elaborado para fácil compreensão, 

a prática e uma melhor fiscalização do que ocorre aos que somente 

perspectiva de vida, direitos e obrigações percebem. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Atendendo a necessidade de complementar os estudos quanto a 

reprodução assistida e a manipulação genética na sociedade jurídica civilista 

quanto ao direito de personalidade do nascituro, trago esta monografia a fim de 

implementar as discussões acerca da necessidade de uma regulamentação 

mais assídua sobre o assunto visando o melhor aquele que há de nascer. 

Com o avanço tecnológico e a evolução histórica e científica da 

humanidade é notória a busca de harmonização entre as normas e o campo da 

ciência biológica, visto a necessidade que se prevê mediante as polêmicas 

expostas no tocante aos procedimentos e métodos de melhora ou correção do 

ser humano podendo nos causar problemas como o da eugenia negativa, onde 

objetiva-se uma minoração de seres humanos tidos como produtos ruins da 

humanidade para uma seleção de „super seres humanos‟.  

Mesmo com o advento das normas já existentes como a Lei n° 

11.105/05 Lei de Biossegurança, Lei n° 9.434/97 Lei do Transplante de órgãos, 

ainda os reflexos quanto aos tratamentos de procriação à disposição de parte 

do corpo humano ou em todo, caso morte, no Código Civil Brasileiro de 2002, a 

recomendação n° 1.046 de 24 de setembro de 1986, do Conselho da Europa, 

versando sobre as proibições e ainda os enunciados do Conselho da Justiça 

Federal e suas Jornadas de Direito Civil, embora pareça ser normas os quais 

passem segurança jurídica, não se mostram tão eficazes quando posta frente 

aos problemas sociais que estes procedimentos podem proporcionar a 

humanidade. 

É preciso uma norma específica que venha regulamentar as lacunas 

encontradas nos procedimento, como procedimento de criação e testes com 

seres humanos de mutação genética de modo a cautelar a figura da eugenia 

negativa. Não que o estudo quanto à melhora na reprodução daqueles que não 

têm condições para que seja feito a procriação da forma natural ou até mesmo 

o fato de melhorarmos nossa genética com o propósito de nos tornarmos mais 

fortes quanto aos problemas naturais da vida que possamos encontra como 

bactérias poderosas, vírus destruidores, entre outros, seja ruim, muito pelo 

contrário, é muito bom e eficaz. 
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No entanto, feito da forma errada ou por pessoas com má intenção 

possa sim vir nos prejudicar, acabando com vidas existentes e as que possam 

vir a existir, podendo ainda virar bomba nas mãos daqueles que pretendem 

minimizar os seres humanos „problemáticos‟ por assim entender. Podendo 

acorda uma „Síndrome de Hitler‟ em pessoas cujo poder é uma arma 

inestimável para que se possa ter controle dos mais diversos mecanismos que 

possa proporcionar a criação de uma só raça humana „perfeita‟. Pode parece 

fantasia ou até mesmo uma superstição, mas todos nós sabemos o perigo que 

podemos ser uns para os outros. 

Com esses estudos e avanços da ciência biológica fez-se necessário 

estudo específico acerca dos direitos personalíssimos e limitações éticas de 

direitos para que se fizesse lícito tal procedimento com o intuito de, no que for 

possível, excluir possibilidade de agressão ao meio ambiente e, em especial, 

ao ser humano, dando ensejo a criação do campo de estudo do Biodireito e da 

Bioética, matérias estas, de suma importância de se ser apreciada. 

Por meio das reflexões quanto o processo de reprodução assistida e as 

implicações da manipulação genética e os impactos na sociedade de modo 

jurídico e social, pé possível averiguara a necessidade de se pautar de normas 

com regulamentações com características próprias a esse tipo de 

procedimento, visto que o objeto principal desses estudos é a vida humana. 
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