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APRESENTAÇÃO DO TEMA 

 

  

 Vivemos uma época de ímpetos. É a sociedade globalizada, técnica, 

informativa, materialista e de risco. Se por um lado, os avanços científicos e as 

novas tecnologias têm contribuído para a melhoria das condições de vida de 

milhões de pessoas, em diversas partes do mundo (redução da pobreza, 

melhoria da saúde, aumento de oportunidades, melhora dos produtos, dentre 

outras), por outro, estão alterando profundamente o modo como fazemos 

negócios e como vivemos nossas vidas.  

 

Neste sentido, a assertiva do Apóstolo Paulo – “Examinai tudo, retende o bem” 

– se considerarmos o exame como análise, pesquisa, reflexão em torno de 

algo, encontraremos uma diretriz segura de preservação da vida humana. É 

que nestes tempos tecnológicos e de sociedade de risco, as regras éticas e de 

prudência assumem papel de destaque frente as incertezas e inseguranças 

produzidas pelo mundo contemporâneo. 

  

Dentro deste contexto, por sua vez, as terapias inovadoras e experiências 

científicas com seres humanos, em especial a terapia gênica, alcança 

relevância, na medida em que se apresenta rica de possibilidades futuras, no 

tratamento de doenças atualmente tidas como incuráveis, e que possui um 

grau elevado de riscos, de imprevisibilidade e de questionamentos éticos. Não 

dispensando, portanto, o cumprimento rigoroso do consentimento pleno, livre e 

esclarecido do ser humano, público-alvo do tratamento médico. 

 

 Diante de tal quadro, este escrito tem por objeto o tema do 

consentimento informado no âmbito da terapia gênica. O cerne da questão, 

segundo a literatura civil mais especializada, consiste em investigar sobre a 

licitude ou não deste tipo de tratamento, já que há uma escassez legislativa 
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sobre o assunto e que se trata de uma intervenção médica invasiva, arriscada 

e potencialmente causadora de lesões no estado físico e psíquico do ser 

humano. Buscaremos, pois, investigar e analisar os princípios e regras, 

jurídicas e éticas, que devem balizar o referido tratamento e o consentimento 

do paciente. 

   

 Este estudo se localizará, assim, no campo do Biodireito e da Bioética – 

mais especificamente, na esfera das terapias e pesquisas realizadas em seres 

humanos. 

 

 O exame do tema se verificará, principalmente, na doutrina e na 

legislação portuguesa e brasileira vigentes, sem, no entanto, dispensar 

entendimentos outros que possam propiciar o esclarecimento da problemática. 

Neste sentido, adotaremos como metodologia, e com base nos ensinos do 

professor Manuel Atienza, o seguinte: examinar, nas teorias apresentadas 

pelos autores, a melhor solução, que será aquela que, em sua articulação e em 

suas consequências: a) resulta mais coerente em relação com os princípios 

jurídicos, as construções dogmáticas e o conhecimento fático disponível e 

relevante para a questão; e b) a que pode julgar-se credora de um maior 

consenso racional por parte da comunidade jurídica. 

  

Por fim, o nosso plano de assuntos será distribuído em cinco capítulos. 

O primeiro versará sobre a terapia gênica, onde examinaremos pontos 

importantes para a compreensão do tema, como os reflexos médicos e 

científicos, as implicações éticas e jurídicas e consequências para o ser 

humano, a sociedade e o meio ambiente.  

 

O segundo capítulo analisará as implicações éticas e jurídicas oriundas 

dos avanços científicos e tecnológicos, enfatizando os princípios norteadores e 

os mecanismos de controle e de defesa para as práticas abusivas. 
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Já o terceiro capítulo cuidará do consentimento informado no âmbito das 

terapias de genes, discorrendo sobre os aspectos gerais do consentimento 

esclarecido – conceito, importância e efeitos – sua prática na atividade médica, 

a problemática da (i)licitude desse tipo de tratamento médico e sua relação 

com a teoria do consentimento informado. 

 

O capítulo quarto versará, por sua vez, sobre o regime jurídico adotado 

para o consentimento informado na esfera do tratamento de genes, 

destacando, além das normativas aplicáveis, a eficácia dos direitos 

fundamentais junto aos particulares.  

 

Finalmente, o quinto capítulo, apresentará as normativas disciplinadoras 

das atividades investigativas com seres humanos, em âmbito nacional e 

internacional, bem com as disciplinadoras dos ensaios clínicos e dos 

organismos geneticamente modificados, todas intrinsecamente ligadas ao tema 

proposto. 

 

Em seguida, seguem as conclusões. 
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CAPÍTULO I: A TERAPIA GÊNICA NO CONTEXTO 

MÉDICO E CIENTÍFICO 

 

 

 

 

As descobertas científicas e as inovações tecnológicas têm afetado, 

notavelmente, as relações interindividuais, as estruturas sociais e o 

desenvolvimento econômico. Neste sentido, no âmbito médico, a terapia de 

genes destaca-se na instituição da relação médico-paciente – em especial, no 

que se refere à obtenção do consentimento livre e esclarecido. É que, nesta 

espécie de tratamento, há um aumento expressivo dos riscos ocasionados e 

consideráveis limitações técnicas de eficácia, fatos que impõem a observância 

mais detida e rigorosa dos princípios éticos que envolvem as inovações 

terapêuticas na medicina, bem como as pesquisas e experimentações com 

seres humanos1, devido, ainda, ao seu caráter eminentemente experimental2.   

 

                                                 
1
 Ezekiel Emanuel elenca os seguinte requisitos fundamentais para que uma pesquisa seja 

considerada ética: 1) valor social e científico da pesquisa, expressos no melhoramento da 
saúde, do bem-estar, ou do conhecimento; 2) validade científica, verificada na formulação de 
hipótese clara, na utilização de princípios e métodos reconhecidos; 3) seleção igualitária dos 
sujeitos ou participantes da pesquisa, evitando-se escolher pessoas e populações vulneráveis 
para as pesquisas de maior risco e pessoas mais favorecidas para as pesquisas com maior 
benefício; 4) balanço risco/benefício favorável; 5) avaliação independente, efetivada por 
indivíduos alheios à pesquisa; 6) consentimento informado abrangendo: os objetivos e 
propósitos da pesquisa, riscos, benefícios e alternativas possíveis, a fim de que compreendam 
a informação e decidam de modo livre e voluntariamente; e 7) respeito pelos sujeitos inseridos 
na pesquisa, admitindo-se a possibilidade de renúncia, a proteção da privacidade, a informação 
dos riscos e benefícios descobertos no decorrer da pesquisa, bem como dos resultados da 
mesma, e vigilância contínua do seu bem estar. EMANUEL, Ezekiel. O que faz que a pesquisa 
clínica seja considerada ética? Sete requisitos éticos fundamentais. In Brasil. Ministério da 
Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento de Ciência e 
Tecnologia. Capacitação para Comitês de Ética em Pesquisa – CEPs/Ministério da 
Saúde/Ministério da Saúde, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, 
Departamento de Ciência e Tecnologia. – Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 2 v. – (Série F. 
Comunicação e Educação em Saúde), p. 74/75. 
 
2
 Entre outros, Guilherme de Oliveira, in Implicações Jurídicas do Conhecimento do Genoma, 

Temas de Direito da Medicina, Coimbra, Coimbra Editora, 1999, p.125. 
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Assim, para além das possibilidades futuras do tratamento ao nível de 

gene e de todos os avanços tecnológicos, na atualidade, esse tipo de terapia é 

muito complexo e carece de maiores desenvolvimentos das técnicas 

científicas, do entendimento de enfermidades, bem como de uma maior 

compreensão dos mecanismos de funcionamento dos genes. Seus custos 

econômicos e financeiros também são bastante elevados3. Requer-se, deste 

modo, uma obediência maior aos preceitos éticos e jurídicos, a fim de garantir 

a vida e a integridade física e psíquica dos envolvidos no tratamento, bem 

como a sua viabilidade científica e econômica. 

 

 

 

1.1. A intervenção no genoma humano: os efeitos sobre o ser humano, 

a sociedade e o meio ambiente. 

 

 

Ao aprofundarmos os estudos sobre as intervenções no genoma 

humano – para além das implicações éticas e jurídicas que adiante trataremos 

– algo nos surpreende: os múltiplos aspectos que um simples ato humano (ou 

conjunto de atos humanos) é capaz de fomentar4. Percebemos, desta forma, 

que tal intervenção pode suscitar desafios na esfera individual – seja no sujeito 

                                                 
3
 Celeste Leite e Sandra Sordi apresentam como dificuldades da terapia genica: a) o 

instrumento de entrega dos genes; b) a função do gene; c) os distúrbios multigênicos; e d) os 
altos custos económicos e os regulamentos relacionados com experimentações humanas. 
GOMES, Celeste Leite e SORDI, Sandra, Aspectos Atuais do Projeto Genoma, (...), cit., p. 
176/177.  
 
4
 O Dr. Jorge Biscaia, neste sentido, nos chama a atenção para que “a existência de grandes e 

cada vez mais sofisticados meios de diagnóstico e de tratamento, as possibilidades de intervir 
na genética, na fecundação, e na manutenção das funções vitais, a eficácia da medicação 
farmacológica, o grande sucesso da anestesia e da cirurgia, os conhecimentos que tornam 
possível manter sem rejeição, órgãos transplantados, transformam aparentemente a clínica 
médica e a própria cirurgia numa ciência nova, numa profissão diferente de que tudo se 
espera”, onde tem papel preponderante o desenvolvimento da genética. BISCAIA, Jorge. Ética 
da Relação Médico-Doente, in O Consentimento Informado. Actas do I Seminário promovido 
pelo Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida (30 a 31 de Março de 1992). 
Presidência do Conselho de Ministros Imprensa Nacional – Casa da Moeda, p. 42-49. 
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passivo (o doente) ou no sujeito ativo (o médico ou a equipe médica) de tal ato 

– no âmbito familiar (como, p. ex., nos exames e diagnósticos genéticos), no 

campo social, quando, por exemplo se realizam pesquisas e/ou ensaios 

clínicos, e no próprio meio ambiente, nos casos, por exemplo, de produção, 

armazenamento, transporte ou descarte de organismos geneticamente 

modificados. São questões, portanto, quase sempre, de natureza complexa, 

que impõem, para as suas adequadas soluções, reflexões contínuas, 

demoradas, e diálogos eminentemente multidisciplinares.  

 

Nesse sentido, o professor Guilherme de Oliveira, ao tratar das 

implicações do conhecimento do genoma5, nos fornece um completo exemplo 

sobre os diversos aspectos que um único tema envolve, senão vejamos o caso 

da realização de um exame genético – com o respectivo diagnóstico e o 

possível aconselhamento. Então, a título de exemplificação, um indivíduo X 

resolve, por qualquer circunstância, realizar um exame de DNA, o qual, por sua 

vez, identificará sua predisposição para determinadas enfermidades. É certo 

que essa investigação apenas se refere a possibilidade de, no futuro, 

desenvolver essa ou aquela doença genética, já que a manifestação das 

mesmas também depende de outros elementos, como hereditariedade, 

circunstâncias alheias ao indivíduo (meio ambiente e tipo de alimentação), ou 

do simples transcorrer do tempo. Em seguida, com o diagnóstico em mãos, a 

pessoa poderá descobrir a necessidade de comunicar o resultado ao parceiro 

conjugal – ou mesmo ao grupo familiar como um todo, em virtude da 

possibilidade de outros membros terem a mesma predisposição genética. 

Dependendo do tipo de enfermidade detectada, podem ocorrer, ainda, 

consequências sociais, como as resultantes das relações de emprego, da 

                                                 
5
 Conforme o professor Guilherme de Oliveira, o exame de DNA visa diagnosticar enfermidades 

genéticas ou metabólicas que, por definição, não existem no momento da investigação, mas 
que pode manifestar-se em momento posterior, segundo se produzam circunstâncias futuras e 
propícias. OLIVEIRA Guilherme de. In Implicaciones del conocimiento del genoma (ParteII), 
Revista del Derecho y Genoma Humano, Bilbao, Fundación BBV, nº 7, Julio-Diciembre, 1997, 
p. 61/66. 
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proteção de dados, entre outras6. Enfim, um único ato humano – a decisão ou 

a necessidade de realizar uma análise genética – pode, em cadeia, interferir 

em muitas esferas da vida humana, fato que, por si só, já requer do estudioso 

do tema cautela sobre as suas investigações e conclusões7. 

 

É certo que o desenvolvimento científico constitui um fato inabalável e 

indispensável, mas, por isso mesmo – por esse fato ser tão gerador de 

potencialidades e de expectativas para o futuro – é que deve ser analisado com 

precaução, com ponderação, com bom senso, a fim de se evitar viver apenas 

um momento de ímpetos. 

 

 

 

1.2. Terapia gênica: definição, origem, patologias alvo, espécies, 

vantagens e limitações 

 

 

A terapia gênica8, sinteticamente, consiste num tipo de tratamento 

médico – ainda em fase experimental9 – que produz modificações nos genes10, 

                                                 
 
6
 No caso da obrigatoriedade ou não de alguns testes genéticos, a problemática envolve, 

ademais, o uso adequado dos recursos públicos, frequentemente escassos, a proteção estatal 
de direitos e liberdades fundamentais, bem como a aceitabilidade da comunidade dos gastos 
oriundos de livres escolhas de seus membros.  
 
7
 Stela Barbas, quando trata da descoberta do genoma humano, também exemplifica inúmeras 

consequências oriundas de tal fato e chama a atenção para as cautelas indispensáveis para a 
preservação do homem e de seu habitat natural. BARBAS, Stela Marcos de Almeida Neves. 
Direito ao Património Genético. Coimbra, Almedina, 1998, p. 203-207. 
 
8
 Para Herman Nys, a Terapia Gênica “consiste na transferência deliberada de material 

genético para as células de um paciente com a intenção de curar ou prevenir uma 
enfermidade”. NYS, Herman. Terapia Genica Humana, in Biotecnologia, Direito e Bioética: 
Perspectiva em Direito Comparado. Belo Horizonte: Del Rey e Puc Minas, 2002, pp. 66. De 
modo semelhante, Celeste Leite informa que “A terapia Genética consiste na eliminação, 
alteração ou troca por genes geneticamente modificados, daqueles genes que se considerem 
responsáveis pelo aparecimento de determinadas enfermidades. Trata-se de uma nova 
abordagem de tratamento, cura ou prevenção de doenças, através da troca da expressão dos 
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a fim de tratar doenças graves, tidas, no momento, como incuráveis. Resulta 

dos avanços que vêm ocorrendo, desde a década de 80, na biologia 

molecular11, mas que apenas em 1990, obteve a primeira autorização de 

                                                                                                                                               
genes da pessoa”. GOMES, Celeste Leite dos Santos Pereira e SORDI, Sandra. Aspectos 
Atuais do Projeto Genoma, in Biodireito: ciência da vida, os novos desafios/organizadora Maria 
Celeste Cordeiro Leite Santos. Revista dos Tribunais. São Paulo, 2001, p.174. Já Carlos 
Alonso Bedate, ressalta a existências de três níveis de terapias genéticas, quais sejam: i) o 
“primeiro nível inclui todos aqueles tratamentos dirigidos a tratar diretamente com os sinais e 
sintomas da enfermidade. Na realidade tais intervenções terapêuticas, que incluem 
manifestações dietéticas, administração de drogas, cirurgia e eliminação de condições 
ambientais perigosas constituem tratamentos compensatórios mais que curativos, enquanto 
que a origem da enfermidade permanece inalterada; ii) o segundo nível de terapia consiste na 
administração do produto de gene normal que está danificado no paciente, tal como uma 
enzima ou proteína, capaz de compensar o efeito produzido pelo produto do gene defeituoso 
ou de compensar pela ausência do produto; e iii) o terceiro nível que implica a substituição do 
gene defeituoso por um sadio, ou a inserção de um gene são, que cumpra os requisitos 
biológicos necessários, que é o que propriamente deveria ser chamado de tratamento genético 
propriamente dito”. BEDATE, Carlos Alonso. Terapia génica, in Genética Humana: 
Fundamentos para el estudio de los efectos sociales derivados de los avances en genética 
humana/organizador Carlos Maria Romeo Casabona. Bilbao, Universidad de Deusto Fundación 
BBV, 1995, p. 228. 
 
9
 Neste sentido, NARDI, Nancy Beyer e outros, do Departamento de Genética, da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, in Terapia Gênica, Ciência & Saúde Coletiva, 7(1): 109-116, 
2002, p. 109, e GOMES, Celeste Leite e SORDI, Sandra, Aspectos Atuais do Projeto Genoma, 
(...), cit., p. 174. 
 
10

 Para Remédio Marques, “De modo simplista, o gene é um segmento do ácido 
desoxiribonucléico (ADN), que compreende uma sequência que codifica para uma determinada 
proteína, ou a sequência que permite a regulação da expressão de outro ou outros genes”. 
MARQUES, J. P. Remédio. A Comercialização de Organismos Geneticamente Modificados e 
os Direitos dos Consumidores: Alguns aspectos substantivos, procedimentais e processuais. In 
Estudos de Direito do Consumidor – Separata. Centro de Direito do Consumidor. Coimbra, N° 
1, 1999. 

 
11

 Importa destacar alguns vocábulos que são usados diuturnamente pelos estudiosos do 
genoma humano. Para tanto, nos utilizaremos das definições, sintéticas e aclaradoras, de 
Guilherme de Oliveira, quais sejam: 1) GENOMA: “é o conjunto de todo o material genético 
contido nos cromossomos de cada organismo, sabendo-se que todas as células de dito 
organismo contêm a tal informação genética; 2) ADN: são as siglas do ácido 
desoxirribonucléico, uma molécula formada por um conjunto de substâncias químicas 
elementares, em que se destacam quatro elementos, que se agrupam em pares e que formam 
os intermináveis «degraus da escada helicoidal», que se denomina «dupla hélice». O conjunto 
de DNA que contém genes se denomina DNA codificante; o extenso «DNA inútil» se denomina 
ADN não codificante; 3) CROMOSSOMOS: são formados por DNA e, portanto, pode dizer-se 
que todo o material de um organismo é DNA; 4) GENE: são fragmentos de DNA que ocupam 
sempre uma mesma posição no cromossomo em que se encontra; 5) PROGRAMA GENOMA 
HUMANO: projeto que tem por objetivo estabelecer um mapa físico de localização de todos os 
genes nos vinte e três pares de cromossomos humanos e de conhecer a sequência de todos 
os elementos que compõem os genes. A primeira tarefa se denomina cartografia e a segunda, 
sequenciação”. OLIVEIRA Guilherme de. In Implicaciones del conocimiento del genoma (Parte 
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experimentação em seres humanos, por pesquisadores do National Institute of 

Health, nos Estados Unidos12. 

 

O seu campo de atuação é amplo, já que tem como patologias alvo tanto 

as deficiências genéticas hereditárias (monogênicas), quanto as adquiridas 

(multifatoriais), como o câncer, as doenças vasculares, as enfermidades 

neurodegenerativas e infecções virais (HIV-1 e CMV), de que resulta o seu 

grande interesse científico na atualidade. 

 

Múltiplos também são os tipos de terapia gênica e seus métodos de 

aplicação. No primeiro caso, os estudiosos, via de regra, classificam-na em 

terapia gênica de células somáticas (a maioria das células do organismo) e 

terapia gênica de células germinativas (célula do tipo reprodutiva)13, sendo que 

a terapia em células somáticas pode ser realizada ex vivo (a alteração da 

célula é realizada fora do corpo e depois transferida novamente para o 

organismo do paciente) ou in vivo (os genes são modificados nas células 

dentro do corpo)14. Já no que se refere aos métodos de transferência gênica, 

                                                                                                                                               
I), Revista del Derecho y Genoma Humano, Bilbao, Fundación BBV, nº 6, Enero-Junio, 1997, p. 
54/55. 
 
12

 No famoso caso da criança Ashanti, de 4 anos de idade, que nasceu com uma enfermidade 
genética rara, denominada Imunodeficiência Combinada Grave, cujo sistema imunológico se 
apresentava vulnerável a todos os tipos de germes e, por conseguinte, sujeito a diversos tipos 
de infecções.  
 
13

 Nesta direção, CALIZZO, José Ramón Ara. A terapia genica no meio hospitalar – importância 
dos comités assistenciais de ética, in Biotecnologia, Direito e Bioética: Perspectiva em Direito 
Comparado/organizador Carlos Maria Romeo Casabona. Belo Horizonte: Del Rey e Puc Minas, 
2002, p 84. O Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, em seu Relatório/Parecer 
43/CNECV/2004, ao tratar do Projeto de Lei n° 28/IX – Informação Genética Pessoal e 
Informação de Saúde – ao classificar a Terapia Gênica acrescenta a Engenharia Genética de 
Melhoramento (pode ser efetivada em células somáticas e em células germinativas, com o 
objetivo de introduzir ou alterar um ou mais genes - cirurgia genica - para aperfeiçoar certa 
característica física, traço morfológico ou psico-afetivo) e Engenharia Genética para Fins 
Eugênicos, que busca realizar medidas, a fim de favorecer a permanência de genes 
socialmente valorizados.  
 
14

 Celeste Leite e Sandra Sordi admitem um terceiro tipo, que é a terapia gênica realizada no 
embrião. GOMES, Celeste Leite e SORDI, Sandra, Aspectos Atuais do Projeto Genoma, (...), 
cit., p. 174. Importa, ainda, destacar a classificação de Remédio Marques, em sua dissertação 
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os cientistas dividem-se em três espécies: i) físicos (o gene é introduzido 

mecanicamente na célula), ii) químicos (o vetor, isto é, o agente utilizado para a 

entrada do gene na célula é uma substância química), e iii) biológicos 

(emprega organismos, como bactéria e vírus, que, naturalmente, são capazes 

de transferir material genético)15. Necessário, neste caso, salientar, que a 

escolha do método a empregar está diretamente relacionado a fatores como: 

patologia, célula ou tecido-alvo, tamanho e tipo de transgene a ser expresso, 

etc. Por fim, apontam os estudiosos, como variantes de aplicação, o seguinte: i) 

introdução ou substituição de genes, ii) adição de genes terapêutico, iii) 

silenciamento de genes e iv) reparação de genes16. 

 

Cabe, por último, destacar as vantagens e limitações do tratamento a 

nível de genes. Então, se por um lado, muitos são os avanços e crescentes os 

estímulos – especialmente em investigações e ensaios clínicos nas 

denominadas TGs. Por outro, há que se realizarem descobertas científicas 

adicionais sobre a expressão dos genes, seus mecanismos de transporte e de 

funcionamento, da própria estrutura do genoma, assim como de suas possíveis 

                                                                                                                                               
de Doutoramento, onde ele estabelece as seguintes espécies de terapia gênica: i) terapia 
genética somática em células autólogas (do próprio paciente) ou em células alogênicas (de 
outro ser humano) e terapia genética somática xenogênicas (em células animais), todas 
caracterizadas pela não transmissão das modificações para os descendentes; e ii) terapia 
genética germinal (intervenções ao nível de gâmetas ou do embrião, no início do processo de 
desenvolvimento embrionário), que transfere as modificações genéticas para as futuras 
gerações. Ver MARQUES, J. P. Remédio. Biotecnologia(s) e Propriedade Intelectual: 
Justaposição e Convergência na Proteção das Matérias Biológicas pelo Direito do Autor, 
“Direito Especial” do Fabricante de Bases de Dados e pelos Direitos de Propriedade Industrial, 
Vol. I. Almedina. Coimbra, 2007, p. 30. 
 
15

 NARDI, Nancy Beyer e outros, in Terapia Genica (...), cit., p. 111. Para além disso, Remédio 
Marques, com base na classificação supramencionada, descreve detalhadamente os 
procedimentos que envolvem os métodos de terapia genética. MARQUES, J. P. Remédio. 
Biotecnologia(s) e Propriedade Intelectual (...), p. 329-332. 
 
16

 SIMÕES, Sérgio. Terapia Génica, texto distribuído durante aula ministrada no Módulo 
Terapia Gênica, do 5° Curso de Pós-Graduação em Direito da Farmácia e do Medicamento, do 
Centro de Direito Biomédico, da Faculdade de Direito de Coimbra, ano 2006. Em termos 
semelhantes, Oliveira Ascensão, in ASCENSÃO, José de Oliveira. Intervenções no genoma 
humano. Validade ético-jurídica. in Estudos de Direito da Bioética/coordenador José de Oliveira 
Ascensão. Coimbra, Almedina, 2005, p. 28. 
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reações e efeitos adversos. Assim sendo, no intuito de coibir os possíveis 

efeitos danosos para o indivíduo e para o grupo social, são enumeradas as 

seguintes condições, para a realização desse tipo de tratamento: i) ponderação 

dos riscos e benefícios para o paciente; ii) que esse tipo de tratamento seja o 

último recurso para a falta de tratamentos tradicionais eficazes e que a doença 

seja muito grave; iii) consentimento informado do paciente; iv) submissão a 

protocolos rigorosos; v) igualdade de oportunidades de acesso aos mesmos 

por parte dos pacientes; e vi) vigilância por comitês locais e nacionais17. 

 

 

 

1.2.1. Terapia gênica fetal: objetivos, vantagens, possibilidades de 

administração e riscos associados 

 

 

De modo geral, as novas tecnologias da genética procuram realizar a 

transferência de material genético, com o fim de diagnóstico, profilaxia e 

terapia18. No caso da terapia gênica fetal, os riscos de tais procedimentos são 

                                                 
17

 Para maiores detalhes, Lo posible y lo conveniente en la terapia génica e GIL, María Teresa. 
In Encuentro internacional sobre terapia génica, Revista del Derecho y Genoma Humano, 
Bilbao, Fundación BBV, nº 2, Enero-Junio, 1995, p. 266/267; ARCHER, Luís. Da Genética à 
Bioética. Colectânea Bioética Hoje – XI. Coimbra: G. C. – Gráfica de Coimbra, LDA, 2006, p. 
205-241.  
 
18

 Neste sentido, o artigo 8.2 da Lei espanhola 42/1988 assinala alguns fins e hipóteses, para o 
desenvolvimento das tecnologias genéticas, quais sejam: “a) fins de diagnósticos, que podem 
ser pré-natal, in vitro ou in vivo, de doenças hereditárias, para evitar transmissão ou para tratá-
la ou curá-la; b) fins industrias de caráter preventivo, diagnóstico ou terapêutico – como é a 
fabricação, por clonagem molecular ou de genes, de substâncias ou produtos de ordem 
sanitário ou clínico e em quantidades suficientes e sem risco biológico – quando não seja 
conveniente por outros meios, como hormônios, proteínas do sangue, controladores da 
resposta imunológica, antivíricos, antibacterianos, anticancerígenos ou vacinas sem riscos 
imunológicos ou infecciosos; c) fins terapêuticos, principalmente par selecionar o sexo, no caso 
de enfermidades ligadas aos cromossomos sexuais, especialmente ao cromossomo X, 
evitando sua transmissão, ou para criar mosaicos genéticos benéficos, por meio de cirurgia, ao 
transplantar células, tecidos ou órgãos dos embriões ou fetos a enfermos nos que estão 
biológico e geneticamente alterados ou faltem; e d) fins de investigação e estudo das 
sequências de DNA do genoma humano, sua localização, suas funções e suas patologias; no 
estudo do DNA recombinante no interior das células humanas ou de organismos simples, com 
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ainda maiores, em decorrência do pouco conhecimento científico que se tem, 

atualmente, sobre os efeitos que podem ser produzidos no feto, assim como na 

sua genitora. Com efeito – ainda que as técnicas de diagnóstico pré-natal19 

detectem, no feto, a existência de uma enfermidade grave ou de uma 

malformação20 – elas são, quase sempre, invasivas e arriscadas, já que podem 

causar a morte do feto (ocasionando aborto espontâneo, por exemplo), lesões 

e infecções fatais, perturbações neonatais e complicações para a mãe 

(perfuração visceral, desprendimento prematuro da placenta, ruptura precoce 

de água, infecção, síncope e morte da mãe, contrações uterinas e trabalho de 

parto prematuro, hemorragia pós-parto)21. Acrescentem-se a tudo isso riscos 

associados à terapia fetal em termos de genes, como os de procedimento 

(septicemia, parto prematuro, reabsorção fetal) e os relativos à especificidade e 

à segurança dos vetores de transporte do material genético.  

 

De outra forma, os estudiosos da terapia gênica fetal asseveram que ela 

tem como principais objetivos a análise funcional de elementos reguladores de 

DNA, o bloqueio de genes letais e a correção de deficiências genéticas, bem 
                                                                                                                                               
o propósito de aperfeiçoar os conhecimentos de recombinação molecular, de expressão do 
manejo genético, de desenvolvimento das células e de suas estruturas, assim como seu 
dinamismo e organização, os processos de envelhecimento celular, dos tecidos e dos órgãos, 
e os mecanismos gerais da produção de enfermidades, entre outros”. CASABONA, Carlos 
Maria Romeo. El Derecho y la Bioética ante los Limites de la Vida Humana. Madrid, Editorial 
Centro de Estúdios de Ramón Areces S.A., 1994, p. 364/365.  
 
19

 De acordo com Romeo Casabona, o diagnóstico pré-natal pode ter as seguintes finalidades: 
“a) tranquilizar os pais com antecedentes de alto risco de que o feto não apresenta ou não 
apresentaria malformação ou enfermidade alguma; b) permitir o tratamento (cirúrgico ou 
medicamentoso) do feto para curar ou evitar certas anomalias que apresente a terapia fetal; c) 
indicar o modo de realizar o parto, de acordo com as malformações que apresente o feto (p. 
ex., cesária); d) determinar o tratamento a seguir com o recém-nascido, uma vez que já tenha 
ocorrido o parto, ou para mais adiante (medicina preventiva); e) adotar a decisão do aborto 
eugenésico, quando este for permitido por lei (...); f) decidir sobre o aborto como método de 
seleção do sexo, se for admitido por lei (...); g) assumir o filho que provavelmente apresentará 
anomalias, ou preparar os trâmites legais para sua adoção por terceiros, ou o seu ingresso em 
uma instituição para crianças abandonadas”. Cabe, pois, aos pais e a lei, a decisão do caminho 
a seguir. CASABONA, Carlos Maria Romeo. El Derecho y la Bioética (...), p. 375.  
 
20

 Dentre as técnicas médicas de diagnóstico pré-natal, podemos citar as ecografias, 
radiografias, coriocentesis, aminocentesis, dentre outras.  
 
21

 CASABONA, Carlos Maria Romeo. El Derecho y la Bioética (...), p. 374. 
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como as vantagens de que a maioria das células está em divisão e a 

diferenciação celular ainda não está completa22. Confirmam, também, as 

possibilidades de administração para a cavidade amniótica e para o cordão 

umbilical. 

 

Dentro deste contexto, a fim de explicar as possibilidades da terapia 

mencionada e, tendo em vista os seus objetivos preventivos, Romeo Casabona 

faz referência aos seguintes pressupostos, que considera intrínsecos à mesma: 

i) precisão do alcance da malformação fetal e outras malformações 

acompanhantes, por meio dos exames pertinentes; ii) compatibilidade razoável 

entre a malformação fetal e a expectativa de cura, mediante o tratamento 

indicado; iii) indicação somente se oferecer melhores expectativas de cura, se 

realizadas antes do nascimento; iv) ponderação em atenção à idade do feto, se 

um parto antecipado seguido de cirurgia fetal não apresenta perspectivas mais 

favoráveis do que a cirurgia fetal; v) análise de se o desenvolvimento 

compromete a irreversibilidade da malformação, a menos que se efetive a 

intervenção; e vi) valorar se a gravidez gemelar pode constituir riscos para o 

feto são. Pondera, ainda, que não há dúvidas sobre a licitude de tal 

procedimento, que, no futuro, será bastante comum, habitual, e que, no 

momento, já estão plenamente disponíveis as terapias seguintes: a) 

administração de medicamentos à mãe durante a gravidez (p. ex., 

glucocorticóides dados à mãe antes do nascimento, no caso de deficiência 

pulmonar sufocante, que conduz à imaturidade pulmonar e possível morte traz 

o nascimento: distress respiratória do recém nascido), b) indução do parto 

antes do tempo e correção do feto ex útero (p. ex., hidronefrose obstrutiva 

progressiva, isquemia intestinal, hidropisia fetal), c) provocação do parto 

mediante cesária eletiva (p. ex., gêmeos unidos, hidrocefalia externa severa, 

higroma quístico grande, onfalocele gigante ou andrajoso), d) intervenção 

                                                 
 
22

 SIMÕES, Sérgio. Terapia Génica, texto distribuído durante aula ministrada no Módulo 
Terapia Gênica, do 5° Curso de Pós-Graduação em Direito da Farmácia e do Medicamento, do 
Centro de Direito Biomédico, da Faculdade de Direito de Coimbra, ano 2006. 
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cirúrgica in utero (hidronefrosis bilateral), e) o tratamento da incompatibilidade 

do fator Rhesus, etc23.  

 

Para concluir, observamos que a doutrina, por vezes, tem analisado 

conjuntamente a terapia fetal e a de embriões humanos, quer estejam estes 

implantados no útero materno ou não. Cada uma delas, entretanto, possui um 

leque de implicações éticas e disciplinamentos jurídicos específicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 CASABONA, Carlos Maria Romeo. Del Gen al Derecho. Bogotá, Universidad Externado de 

Colombia, 1996, p. 203-209. 
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CAPÍTULO II: OS AVANÇOS TECNOLÓGICOS E 

CIENTÍFICOS E AS IMPLICAÇÕES ÉTICAS E 

JURÍDICAS.  

 

 

 

 

 Os progressos tecnológicos e científicos no campo das ciências da vida 

evidenciaram, especialmente, as complexas relações entre a Ética e o Direito24. 

Discussões sobre princípios éticos, que devem orientar as pesquisas e 

intervenções biotecnológicas sobre a vida e seus principais aspectos – como a 

manipulação genética, a clonagem humana, a procriação artificial, o transplante 

de órgãos humanos, o aborto ou a eutanásia25 – voltaram com toda a força, e, 

                                                 
24

 De modo didático, mas bastante esclarecedor, o professor Paulo Otero cita três 
posicionamentos sobre a distinção entre Moral e Direito: i) a da unidade entre o Direito e a 
Moral, onde o Direito está a serviço da Moral e a integra (fruto do pensamento escolástico); ii) a 
da separação total entre as duas ordens disciplinadoras da conduta humana (oriunda do 
positivismo), que rechaça qualquer relação entre ambas; e iii) a da diferença entre elas, que 
negam a unidade entre a Moral e o Direito e admite a relação entre ambas. Acrescenta, ainda, 
alguns critérios de distinção entre as duas ordens normativas, quais sejam: i) quanto ao critério 
teleológico: a Moral visa a realização plena do homem e o Direito, a justiça na sociedade; ii) o 
Direito regula o aspecto externo da conduta humana e a Moral, o interno; iii) o Direito tem um 
caráter heterónimo e a Moral, autônomo; iv) a ordem jurídica possui coercibilidade, já a moral, 
não; v) há, por fim, quem defenda o Direito como um “mínimo ético”, mas muitas das normas 
jurídicas não possuem nenhum conteúdo ético. Traça, por sua vez, as principais diferenças 
conceituais entre o Direito e a Moral o seguinte: i) o Direito cuida dos comportamentos 
humanos apenas sob o aspecto da relevância social e a moral, sob a dimensão pessoal; ii) o 
Direito preocupa-se com a atuação exterior do homem, enquanto a moral considera as 
intenções dos atos humanos, sem qualquer repercussão exterior; iii) as normas morais, 
diferentemente das normas jurídicas, são insuscetíveis de criação, modificação ou revogação 
por ato intencional e formal. Por fim, inteligentemente – e bastante atual com as problemáticas 
bioéticas – ele ressalta que muitas normas jurídicas e diversas decisões do Poder Judiciário 
são fortemente influenciadas pela ponderação de valores que possuem na moral o seu 
fundamento último, assim como muitas críticas e propostas de alterações normativas baseiam-
se em postulados de natureza moral. É, portanto, frequente, primordialmente nas questões 
relativas à vida e à dignidade humana, a influência recíproca entre o Direito e a Moral. OTERO, 
Paulo. Lições de Introdução ao Estudo do Direito. Vol. I, Tomo 2º, Lisboa, 1999, p. 275-292. 
 
25

 Para o padre Vítor Feytor Pinto, antes de buscarmos a eficácia da investigação (biomédica), 
“teríamos que refletir sobre o fato da pessoa humana ser ou não ser manipulada, ser ou não 
ser afetada, ser ou não ser comprometida”. São questionamentos, ainda, mais profundos e 
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via de regra, essas questões se exteriorizam através de casos de difíceis 

soluções, em que o consenso sobre a conduta a seguir inexiste e no qual a 

norma jurídica aplicável carece, muitas vezes, de legislação específica.  

 

Por outra parte, para se avaliarem os impactos dessas novas 

tecnologias26 é preciso determinar quais são os valores que podem ser 

afetados e em que medida a sociedade permitirá atingí-los. Importa, pois, 

analisar os principais questionamentos e reflexões éticas e jurídicas, bem como 

os princípios e valores adotados frente aos vertiginosos progressos da ciência 

e da tecnologia27. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                               
delicados, que põem em “cheque” a utilidade das pesquisas científicas e a quem as mesmas 
buscam servir. PINTO, Vítor Feytor. In Ética da relação médico-doente, O Consentimento 
Informado. Actas do I Seminário promovido pelo Conselho Nacional de Ética para as Ciências 
da Vida (30 a 31 de Março de 1992). Presidência do Conselho de Ministros Imprensa Nacional 
– Casa da Moeda, p. 35. 
26

 Luís Archer chama a atenção para o fato de que o objetivo da ciência – que, em princípio, 
era o conhecimento da verdade – foi substituído pelo objetivo da tecnociência, que se baseia 
na operacionalidade. Para ele, “As ciências da natureza dão lugar às ciências do artificial. E a 
desmistificação científica dá lugar à remitificação técnica”. ARCHER, Luís. O humanismo que 
salva a tecnociência. In Brotéria – Cristianismo e Cultura, Vol. 164, Janeiro, 2007, p. 8-15. 
 
27

 Interessantemente, J. Pinto da Costa afirma que, apesar da pretensa mudança da medicina 
quem mudou mesmo foi a pessoa humana, que passou da “dimensão de admiradora estática e 
interpretativa dos acontecimentos para interveniente dinâmica, prática, desejando, querendo, 
exigindo consequências práticas dos atos que comete”. Em realidade, ambos – a medicina e a 
pessoa humana – estão sofrendo profundas mudanças com os novos conhecimentos 
científicos e tecnológicos, num dinâmico processo de reconstrução de idéias, valores e ações, 
o que demonstra a impermanência da vivência neste mundo e a capacidade de adaptação 
humana ao novo e a desconhecido. COSTA, J. Pinto. Interferência do consentimento informado 
no aspecto técnico-científico do exercício da medicina. O Consentimento Informado. Actas do I 
Seminário promovido pelo Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida (30 a 31 de 
Março de 1992). Presidência do Conselho de Ministros Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 
p. 103. 
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2.1. Implicações éticas: princípios e mecanismos de controle. Os Comitês 

de ética. 

 

 

As reflexões éticas, via de regra, buscam delimitar o significado, o 

alcance e as consequências das ações humanas. No caso das experiências e 

tratamentos inovadores com seres humanos – resultantes das conquistas 

tecnológicas, da biomedicina e da biologia molecular – esses parâmetros 

fornecidos pela ética serão de suma importância, na medida em que 

implicarão, necessariamente, a garantia da vida, da liberdade e da dignidade 

humanas. Assim, os estudiosos do tema elencam diversos questionamentos e 

sugerem a adoção de princípios que considerem, em primeiro plano, o ser 

humano28, em detrimento do progresso científico e dos interesses comerciais e 

industriais, quase sempre utilitaristas. 

 

Desta forma, as ponderações éticas concernentes às terapias gênicas 

suscitam, dentre outras, as seguintes questões: i) Quais os riscos, benefícios e 

as consequências desse tipo de tratamento para as enfermidades e para as 

pessoas?29; ii) Quais os princípios éticos norteadores dessa terapêutica médica 

(autonomia, beneficência, não-maleficência, justiça, expresso consentimento, 

fiscalização de um organismo independente, igualdade equitativa de 

oportunidades no acesso à saúde, sigilo, prudência, “reserva de emergência”, 

etc.)? iii) Quais os critérios de definição das doenças alvo e dos sujeitos 

admitidos ao tratamento? iv) Quais os limites da intervenção humana no 

genoma? v) Qual a finalidade da terapia: curar ou melhorar as características 

do indivíduo? vi) A terapia gênica coloca em risco as futuras gerações e o meio 

                                                 
28

 Nesse sentido, Vítor Feytor Pinto assevera que “o fundamento da ética é a pessoa humana, 
a pessoa humana a respeitar, a defender, a promover, na sua dignidade, na sua liberdade, na 
sua realização total” e considera esse o motivo primordial do trabalho na medicina, na ciência e 
na área da saúde. PINTO, Vítor Feytor. In Ética da relação (...), p. 35. 
 
29

 NYS, Herman. Terapia Genica (...), p. 68. 
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ambiente?30. Afirma-se, ademais, que o emprego desse tipo de técnica traz 

implicações nas controvérsias relativas ao aborto, à discriminação (eugenia 

versus diversidade), aos custos financeiros elevados e aos desafios relativos 

aos fetos e embriões31  

 

 As soluções apresentadas, por sua vez, além da diretriz central 

supracitada – o respeito à vida, à liberdade e à dignidade do ser humano – 

giram em torno de princípios bioéticos fundamentais, tais como: a) o respeito 

ao indivíduo (autonomia), que se concretiza mediante o consentimento 

informado; b) a beneficência (compreendendo, também, a não-maleficência), 

que deve nortear os processos avaliativos dos riscos e das vantagens; e c) a 

justiça, que balizará os critérios seletivos dos sujeitos e das enfermidades a 

serem tratadas. Vejamos, então, cada um deles. 

 

O princípio do respeito pela autonomia32 individual considera o direito 

que cada pessoa tem de se auto-governar e se constitui uma expressão da 

                                                 
 
30

 Elvira Costell, diante da complexidade que envolve o avanço da biotecnologia, estabelece, 
de maneira bastante didática e interessante, que a reflexão ética pode ser realizada em três 
níveis: i) microético, onde são analisadas a deontologia profissional e a capacidade e 
possibilidade dos pesquisadores intervirem no debate ético; ii) mesoético – que considera as 
instituições e políticas concretas de acolhimento de critérios éticos, para a tomada de decisões, 
além dos de caráter económico e estratégicos; e iii) macroético, que examina as questões 
globais sobre a instrumentalização do homem pelo homem, sobre o que é o homem e sobre as 
consequências que a biotecnologia pode ter sobre ele. COSTELL, Elvira Durán. A reflexão 
ética diante do avanço da biotecnologia, in Biotecnologia, Direito e Bioética: Perspectiva em 
Direito Comparado/organizador Carlos Maria Romeo Casabona. Belo Horizonte: Del Rey e Puc 
Minas, 2002, p. 286. 
 
31

 Nesta direção, CASADO, María. Nuevo Derecho Para la Nueva Genética, in Bioética, 
Derecho y Sociedad, Presentación y coordinación: María Casado. Madrid, Editorial Trotta S. A., 
1998, p. 60. 
32

 Segundo Daniel R. Muñoz e Paulo António C. Fortes, a autonomia – que é uma palavra 
grega formada por auto (próprio) e nomos (lei, norma, regra) – “significa autogoverno, 
autodeterminação da pessoa de tomar decisões que afetem sua vida, sua saúde, sua 
integridade físico-psíquica, suas relações sociais”. Distinguem, outrossim, o princípio da 
autonomia e o princípio do respeito à autonomia. “Respeitar a autonomia é reconhecer que ao 
indivíduo cabe possuir certos pontos de vista e que é ele quem deve deliberar e tomar decisões 
segundo o seu próprio plano de vida e ação, embasado em crenças, aspirações e valores 
próprios, mesmo quando divirjam daqueles dominantes na sociedade ou daqueles aceitos 
pelos profissionais de saúde”. Já a autonomia se expressa como “um princípio de liberdade 
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dignidade humana. Por meio dele, o indivíduo exerce a sua liberdade no âmbito 

individual, familiar e social, entretanto suas decisões, embora autônomas, não 

podem ferir a dignidade inerente aos outros seres humanos e nem a vida em 

geral. Na prática da clínica médica, doutra banda, os profissionais de saúde 

devem respeitar a vontade dos doentes, especialmente em realizar ou não o 

tratamento sugerido, o que se realiza mediante o consentimento informado33. 

Assim, o princípio citado deve ser acatado pelos dois sujeitos envolvidos na 

intervenção médica: o doente e o profissional de saúde (ou equipe de saúde), 

que tem na objeção de consciência o reflexo do exercício da autodeterminação 

profissional34. 

 

Já o princípio da beneficência garante que as intervenções médicas 

sejam efetivadas no melhor interesse do paciente e sem o prejudicar. A 

beneficência tem sido entendida, então, como o dever de não causar nenhum 

dano, de maximizar os benefícios possíveis e diminuir os possíveis danos35. 

                                                                                                                                               
moral e significa que “todo ser humano é um agente moral autônomo e deve ser respeitado por 
todos os outros indivíduos. MUÑOZ, Daniel Romero e FORTES, Paulo António Carvalho. O 
Princípio da Autonomia e o Consentimento Livre e Esclarecido, in Iniciação à bioética / Sérgio 
Ibiapina Ferreira Costa, Gabriel Oselka, Volnei Garrafa, coordenadores. – Brasília: Conselho 
Federal de Medicina, 1998, p. 57/58. 
 
33

 H. Tristram Engelhardt JR., neste sentido, afirma que “a prática do livre e informado 
consentimento é justificada tanto pelo respeito à liberdade dos indivíduos como pelo objetivo de 
atender a seus melhores interesses”. ENGELLHARDT, JR, H. Tristram. Fundamentos da 
Bioética. Tradução de José A. Ceschin. São Paulo, Edições Loyola, 1998, 361.Enquanto que J. 
Pinto da Costa esclarece que “consentir é dar consentimento, aprovar, permitir, aceitar, tolerar, 
suportar” e que o consentimento livre e esclarecido resulta do “conceito fundamental dos 
direitos humanos, especialmente no direito da autodeterminação e da inviolabilidade baseada 
na integridade corporal”. COSTA, J. Pinto. Interferência do consentimento (...), p. 104. 
 
 
34

 Assim também, ANTUNES, Alexandra. Consentimento Informado. In SERRÃO, Daniel. Ética 
da Relação Médico-Doente. Actas do I Seminário promovido pelo Conselho Nacional de Ética 
para as Ciências da Vida (30 a 31 de Março de 1992). Presidência do Conselho de Ministros 
Imprensa Nacional – Casa da Moeda. In Ética em Cuidados de Saúde. Coordenação Daniel 
Serrão e Rui Nunes. 
 
35 O Informe de Belmont, in BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e 
Insumos Estratégicos. Departamento de Ciência e Tecnologia. Capacitação para Comitês de 
Ética em Pesquisa – CEPs/Ministério da Saúde/Ministério da Saúde, Secretaria de Ciência, 
Tecnologia e Insumos Estratégicos, Departamento de Ciência e Tecnologia. – Brasília: 
Ministério da Saúde, 2006. 2 v. p. – (Série F. Comunicação e Educação em Saúde), p. 87.
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O princípio da justiça, por outro lado, se caracteriza pela imparcialidade 

na distribuição dos riscos e dos benefícios. Há quem entenda também que ele 

significa que “os iguais devem ser tratados igualmente”, mas que isso requer 

fixar quem são os iguais, o que, na prática, nem sempre é fácil.  

 

No que se refere aos demais questionamentos, podemos sintetizar as 

respectivas orientações, com as opiniões exaradas pelo Grupo de Assessores 

sobre Aspectos Éticos da Biotecnologia (GAAEB) [Group de conseillers pour 

l‟ethique de la biotechnologie, GCEB]36 da Comissão Europeia, 

especificamente no que diz respeito às implicações éticas da Biotecnologia na 

esfera da terapia gênica. Assim, são adotados os seguintes comandos: 

  

1. Deve-se encorajar a terapia gênica na linha somática nos distintos níveis 

necessários (investigação básica, provas clínicas, Biotecnologia), o que se 

torna concreto com o apoio às ações de investigação e com a organização de 

programas de formação e intercâmbio dirigidos a investigadores e estudantes; 

 

2. A valoração ética dos protocolos de terapia genética somática impõe 

procedimentos que garantam a qualidade, a transparência e eficácia de dita 

evolução, sem introduzir demoras desnecessárias no tratamento dos pacientes;  

 

3. Além dos sistemas de revisão de âmbito local, é importante que um 

organismo supervisor nacional avalie, o mais exaustivamente possível, esta 

tecnologia experimental.  

 

                                                 
 
36

 O mencionado grupo foi criado, no fim do ano de 1999, pela Comissão Europeia, e se 
constitui numa instância original cuja criação reflete duas preocupações básicas: i) permitir a 
Comissão considerar mais as reações – quer seja de temor ou de esperança – suscitadas na 
opinião pública, devido aos avanços da Biotecnologia, já que esta constitui uma prioridade na 
Europa; e ii) preservar a dimensão humana e social das aplicações biotecnológicas nos 
diferentes âmbitos afetados (agricultura, pecuária, saúde, alimentação, meio ambiente, energia, 
etc.), de maneira que possam contribuir para melhorar o nível e a qualidade de vida dos 
cidadãos, com observância dos valores da sociedade européia.   
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4. A concretização dos problemas ligados à utilização de organismos 

geneticamente modificados no contexto da terapia genética impõe um controle 

nacional e, inclusive, europeu, das provas clínicas.  

 

5. Devido a sua atual valoração do risco, a terapia genética somática deve 

limitar-se a enfermidades graves para as quais não exista outro tratamento 

disponível no momento.  

 

6. Devem ser tomadas medidas apropriadas para garantir o acesso 

igualitário à terapia genética dentro da União Europeia. Além disso, de acordo 

com este princípio de acesso igual, poderia atribuir-se um estatuto especial no 

âmbito europeu aos fármacos enfermidades mistas (órfãs), como já se faz 

dentro do Programa de Investigação Médica e Sanitária da Comissão Europeia. 

 

7. Para garantir a transparência e cumprir os objetivos da construção 

européia mediante a participação dos cidadãos, devem ser promulgadas 

normas especiais para a avaliação no plano europeu dos riscos e resultados da 

tecnologia da terapia genética. Periodicamente deverão ser publicados as 

conclusões de dita avaliação, para permitirem o controle por parte da 

sociedade e encorajar o debate público. 

 

8. Devido às importantes questões controvertidas e sem precedentes 

suscitadas pela terapia na linha germinal e considerando em termos reais de 

desenvolvimento da ciência, a terapia genética em linha germinal sobre seres 

humanos não é, na atualidade, eticamente aceitável. 

 

9. É de suma importância que, simultaneamente, se promovam a 

informação e educação públicas, de maneira que a sociedade obtenha uma 

visão objetiva e correta das possibilidades e limitações da terapia no tocante 

aos genes e aos avanços conexos. As questões da terapia genética exigem um 
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enfoque didático e democrático, em que participem estreitamente os cidadãos 

europeus37. 

 

Para tornar vigentes e efetivos os valores éticos aceitos pela sociedade 

e expressos, notadamente, nas recomendações e orientações éticas de 

instituições sociais, como as Comissões e Comitês de Ética, é indispensável 

articular mecanismos sociais adequados para preservá-los e fazê-los 

compatíveis entre si, quando ocorrerem situações concretas nas diversas 

ações e interações dos indivíduos no meio social. Desta forma, os teóricos 

dividiram em duas espécies esses mecanismos: os informais e os formais. 

 

Múltiplos são os mecanismos informais que asseguram os valores, 

porém destacamos a reflexão moral e a socialização – por meio da família, da 

escola, da universidade, do trabalho, dos amigos, da igreja, etc. – como os 

mais atuantes e eficazes. A reflexão moral objetiva determinar que valores 

devem ser respeitados e quais são as normas e ações devem ser adotadas, a 

fim de preservá-los38. Possui o incoveniente, todavia, de que suas disposições 

não podem ser impostas, quando as ditas normas não forem acatadas. Já a 

socialização, que acontece nos distintos grupos sociais, é mais eficaz e se 

baseia numa comunicação interativa, porém se efetiva por meio de pequenos 

grupos – nem sempre homogênios – e cuja influência o indivíduo pode não 

sofrer, devido a sua possibilidade de mudar de grupo. Há que se destacar, 

também, a indústria dos meios de comunicação, que, atualmente, exerce um 

grande poder e fascínio sobre os indivíduos em geral. O problema dela, 

                                                 
37

 Assim, LENOIR, Noelle. In Dictamen del Grupo de Asesores de la Comisión Europea sobre 
las implicaciones éticas de la Biotecnología: las implicaciones éticas de la terapia genética, 
Revista del Derecho y Genoma Humano, Bilbao, Fundación BBV, nº 2, Enero-Junio, 1995. 
 
38

 Jurgen Simon, ao analisar a dignidade humana diretriz para a Biotecnologia, traz algumas 
aplicações deste princípio no âmbito da investigação com embriões, do diagnóstico preditivo, 
das análises do genoma humano e da terapia gênica, da clonagem de pessoas e dos 
xenotransplantes, concluindo, em síntese que a dignidade humana tem sido o “denominador 
mais universal” para dirimir os problemas relativos às novas tecnologias. SIMON, Jurgen. La 
dignidad del hombre como principio regulador en la Bioética. Revista del Derecho y Genoma 
Humano, Bilbao, Fundación BBV, nº 13, Julio-Diciembre, 2000, p 32-38. 
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entretanto, é que apela para os fatores emocionais da pessoa e está, quase 

sempre, voltada para os interesses de grupos, econômica e politicamente, 

privilegiados e para interesses comerciais39. 

 

Os mecanismos formais se expressam no Direito, tanto no âmbito 

nacional como no internacional, e se diferenciam basicamente, dos demais 

mecanismos, pela possibilidade de impor a força, quando forem descumpridos 

os seus princípios e comandos. Além disso, as normas jurídicas são mais 

universais e, devido ao fato de poder se impor a todos os grupos, torna 

possível uma maior uniformidade no plano dos valores. No próximo item, então, 

especificaremos quais os mecanismos jurídicos que permitem tutelar os valores 

adstritos às terapias gênicas. 

 

Resta-nos, agora, tecer algumas considerações sobre as Comissões e 

os Comitês de Ética, já que são instituições com relevantes funções para as 

atividades de desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Assim, buscaremos, 

basicamente, definir as suas funções e limitações. 

 

De maneira geral, as Comissões Nacionais de Ética buscam enunciar 

opiniões qualificadas sobre os problemas éticos oriundos das investigações e 

intervenções nos domínios da Medicina, da Biologia e da Saúde, quer esses 

problemas se refiram aos homens, aos grupos sociais ou à sociedade como um 

todo – a fim de orientar a atuação dos indivíduos em particular, dos 

profissionais e equipes de saúde, dos cientistas, dos operadores do Direito 

(advogados, juízes, entre outros) e dos legisladores e demais interessados. 

Sua composição é plural e interdisciplinar e possuem como membros médicos, 

pesquisadores, filósofos, teólogos, psicólogos, juristas e representantes de 

órgãos da administração sanitária. Se revestem, na atualidade, de grande 

                                                 
39

 Para maiores reflexões, ver MARTÍ, Francesca Puigpelat. Bioética e Valores 
Constitucionales, in Bioética, Derecho y Sociedad, Presentación y coordinación: María Casado. 
Madrid, Editorial Trotta S. A., 1998, p. 37. 
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importância no campo da Biomedicina, já que suas pesquisas e práticas 

desafiam a legitimidade da ciência, desprestigiam os profissionais que as 

efetivam e destroem os valores tradicionais relativos à reprodução, à vida e à 

morte. Possuem, todavia, as suas opiniões restringidas ao acatamento 

voluntário por parte de todos aqueles sujeitos acima referidos em razão de 

inexistir força imperativa nos seus ditames40.     

 

No Brasil, a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP foi 

criada pela Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (CNS)41, para 

funcionar como órgão de controle social e realizar as seguintes atribuições: i) 

análise e acompanhamento dos aspectos éticos das pesquisas em seres 

humanos; ii) desenvolvimento de regulamentos sobre proteção dos sujeitos da 

pesquisa; iii) funcionar como instância final de recursos para qualquer das 

partes interessadas; iv) coordenar a rede de Comitês de Ética – (CEPs) criados 

nas instituições e compor o Sistema CEP-CONEP; v) funcionar como órgão 

consultor junto ao Ministério da Saúde e dos órgãos integrantes do Sistema 

único de Saúde; e, por último, vi) apreciar projetos de pesquisa que se 

desenvolverão nas áreas temáticas especiais, após análise e aprovação prévia 

pelos Conselhos Éticos de Pesquisas (inclusive os relacionados às 

investigações e intervenções no genoma humano, como as terapias gênicas), 

que são áreas definidas pelo Conselho Nacional de Saúde42.   

 

Já os Comitês de Ética em Pesquisas – CEPs – são previstos, e, em 

alguns casos, instituídos, pelas resoluções das Comissões Nacionais de Ética, 

                                                 
40

 Para maiores aprofundamentos, sobre as Comissões Nacionais de Ética, cf. INFANTE, 
Ascensión Cabrón. Las Comisiones Nacionales de Bioética. In Bioética, Derecho y Sociedad, 
Presentación y coordinación: María Casado. Madrid, Editorial Trotta S. A., 1998, p. 75-105. 
 
41

 Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde: “VIII – A Comissão Nacional de Ética 
em Pesquisa – CONEP/MS é uma instância colegiada, de natureza consultiva, deliberativa, 
normativa, educativa, independente, vinculada ao Conselho Nacional de Saúde.” 
 
42

 Essas áreas temáticas especiais, cuja análise dos projetos compete, num segundo momento 
ao CONEP, são escolhidas por critério de riscos e por conterem dilemas éticos mais 
complexos. 
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para funcionarem nos hospitais e nos centros de pesquisas, com o intuito de 

verificar a validade e a adequação dos projetos aplicados aos seres humanos e 

garantir a proteção das pessoas, sujeitos das pesquisas, de possíveis danos, 

tutelando seus direitos e garantindo à sociedade que a atividade científica está 

sendo realizada em perfeita consonância com os princípios da ética. São 

também compostos de modo plural e interdisciplinar e se baseiam no diálogo e 

na transparência de seus procedimentos, o que favorece o respeito à dignidade 

humana, à prática consciente dos profissionais e à justiça social43, embora 

suas decisões também não possuam força normativa. Há quem aponte, 

contudo, os efeitos contrários, e até mesmo nocivos, que esses organismos 

podem causar, quando passam a proteger os interesses de profissionais 

implicados, da indústria biológica, médica e farmacêutica, bem como de outros 

grupos de poder44.  

 

Assim, nas terras de Santa Cruz, os Comitês de Ética zelam pela 

proteção dos sujeitos da pesquisa, em nome da sociedade e de forma 

independente (múnus público), ao qualificar eticamente os projetos. São, 

portanto, co-responsáveis pela ética nas pesquisas que envolvem o homem, 

                                                 
43

 FREITAS, Corina Bontempo D. e HOSSNE, William Saad Hossne. Pesquisa com Seres 
Humanos, in Iniciação à bioética / Sérgio Ibiapina Ferreira Costa, Gabriel Oselka, Volnei 
Garrafa, coordenadores. – Brasília: Conselho Federal de Medicina, 1998, p. 199-201. Há, 
ainda, quem afirme que, nos processos de criação dos Comitês de Ética da Europa, se 
obedeceu as seguintes exigências: “a) a necessidade de prosseguir as investigações 
biogenéticas sem limitar a «liberdade» dos cientistas fundamentalmente ao serviço de 
interesses bioindustriais; b) a elaboração de discursos que legitimem novas práticas a respeito 
da fecundação, reprodução, o viver e morrer, sem entrar em conflito com os discursos antigos 
acerca da vida e da morte; c) seguir reforçando a prática dos «direitos» individuais, que 
facilitam o acesso privado aos novos descobrimentos bioéticos; d) normatizar os novo tráficos 
introduzidos na sociedade, sem produzir censuras radicais com os valores morais tradicionais, 
integrando nas respostas a decisão dos responsáveis de poderes notadamente ideológicos que 
dizem velar pelo respeito a esses valores. INFANTE, Ascensión Cabrón. Las Comisiones (...), 
p. 83.  
 
44

 Neste sentido, INFANTE, Ascensión Cabrón. Las Comisiones (...), p. 103. 
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juntamente com o pesquisador – que tem responsabilidade indelegável e 

intransferível – a instituição onde a pesquisa se realiza e o patrocinador45.  

 

 

 

2.2. Consequências jurídicas. Princípios norteadores: uma abordagem 

preliminar. 

 

 

 As implicações jurídicas46são consideradas, pela maior parte da 

doutrina, segundo as espécies de terapia gênica existentes (em células 

somáticas ou em células germinativas) e as suas finalidades (de cura e de 

melhoramento)47, uma vez que há diferentes consequências para cada um 

desses aspectos48. Então, no intuito de facilitarmos o entendimento, 

                                                 
45

 O Comitê de Ética em Pesquisa – CEP é um colegiado interdisciplinar e independente, com 
“múnus público”, que deve existir nas instituições que realizam pesquisas envolvendo seres 
humanos no Brasil. Foi criado para defender os interesses dos sujeitos da pesquisa em sua 
integridade e dignidade e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões 
éticos (Normas e Diretrizes Regulamentadoras da Pesquisa Envolvendo Seres Humanos - Res. 
CNS 196/96, II.4). O CEP é responsável pela avaliação e acompanhamento dos aspectos 
éticos de todas as pesquisas envolvendo seres humanos. Este papel está estabelecido nas 
diversas diretrizes éticas internacionais (Declaração de Helsínquia, Diretrizes Internacionais 
para as Pesquisas Biomédicas envolvendo Seres Humanos – CIOMS) e brasileiras (Res. CNS 
196/96 e complementares). Tais diretrizes ressaltam a necessidade de revisão ética e científica 
das pesquisas envolvendo seres humanos, visando a salvaguardar a dignidade, os direitos, a 
segurança e o bem-estar dos sujeitos da pesquisa. Informação disponível em: 
http://dtr2001.saude.gov.br/editora/produtos/livros/pdf/04_0568_M.pdf. Consulta realizada em 
13.04.06. Para um maior aprofundamento sobre o CEP e pesquisa com seres humanos, cf. 
CAMPANA, Álvaro Oscar. Investigação científica na área médica. São Paulo. Editora Manole 
Ltda. 2001, p. 205 e ss. 
 
46

 Mais adiante, nos próximos capítulos abordaremos mais especificamente as questões 
relativas à licitude da terapia genética e as normas nacionais e internacionais sobre o tema. 
 
47

 Neste sentido, Felipe de Paula, in Terapia gênica humana: o desafio do direito frente a 
parâmetros de tempo e risco. Revista Jurídica, Brasília, V. 8, n. 83, fev./mar., 2007, p. 123.   
 
48

 No campo das novas invenções científicas e tecnológicas – primordialmente da biomedicina 
– o processo de feitura da legislação é bem mais delicado, exatamente por serem normas 
dotadas de coercitividade, podem prejudicar, de maneira irreversível, caso seja uma norma 
injusta. Em razão disso, o processo legislativo precisa ser cauteloso, imparcial e com base na 
discussão exaustiva dos prós e contras do projeto de lei. É que os danos para a sociedade 
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abordaremos as seguintes situações relativas às consequências e às regras 

jurídicas: i) regras gerais; ii) regras para terapia gênica em células somáticas; e 

iii) regras para terapia gênica em células germinativas. 

 

 De maneira geral, procura-se, através de regras éticas e jurídicas, tutelar 

a vida e a integridade física e psíquica do ser humano. Para tanto, são 

estabelecidos como requisitos de admissibilidade para a terapêutica a nível de 

gene: a gravidade da doença, a ausência de terapia eficaz e o consentimento 

livre e esclarecido49 do paciente, já que os conhecimentos científicos ainda não 

se encontram consolidados e estão em fase de experimentação50. Impõem-se 

também a consideração do princípio da prudência51, que reveste a conduta 

humana de cautela frente ao insuficientemente conhecido. É o dever de se 

precaver, a fim de não causar ou de minimizar os danos sofridos em tratamento 

médico52. Também o princípio da conservação da diversidade biológica, que 

                                                                                                                                               
podem ser incomensuráveis e irreversíveis, na medida em que as incertezas científicas nesse 
campo ainda são bastante significativas. Neste sentido, as discussões e debates sobre uma 
determinada regra jurídica podem ser realizados e difundidos especialmente nos Congressos, 
Conferências, Encontros ou Jornadas (académico, profissional ou científico), em nível nacional, 
regional ou mundial, bem como as Declarações, Tratados, ou Acordos internacionais, e sua 
posterior acolhida em legislações nacionais ou supranacionais. Para um maior esclarecimento 
sobre o tema, Cf. YÁNEZ, Gonzalo Figueroa. In La Bioética en Latinoamérica: perspectiva 
jurídica, Revista del Derecho y Genoma Humano, Bilbao, Fundación BBV, nº 18, Enero-Junio, 
2003, p 56. 
  

49
 O Código de Nuremberga consagrou o princípio ético da autonomia, que consiste num meio 

de defesa do indivíduo contra o uso abusivo e indiscriminado do ser humano pela biomedicina 
e pela biotecnologia, quando estabeleceu, como condição de validade ética para a prática de 
experimentação biomédica em seres humanos a obtenção do seu consentimento informado, 
Posteriormente esse princípio ampliou-se também para o domínio das demais atividades, 
principalmente a terapêutica, ainda que com as necessárias adaptações a esta. 
 
50

 Assim, NYS, Herman. Terapia Genica (...), p. 68. 
 
51

 ASCENSÃO, José de Oliveira. Intervenções no genoma (...), p. 26 e MARQUES, J. P. 
Remédio. A Comercialização de Organismos (...), p. 226-236. 
 
52

 De acordo com Fernando António Cascais, “a medicina entrou na sua fase científica, 
moderna, simultaneamente experimental e de populações, munida tão-só de princípios de 
auto-regulação concebidos para o estrito quadro da ação terapêutica efetuada na relação entre 
um médico e um doente individuais, mas não para a prevenção maciça, que os médicos 
antigos não conheciam, nem para a intervenção cirúrgica, que recusavam. Com efeito, a 
experimentação, aliás incipiente, aleatória e empírica durante séculos, permanece desregulada 
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visa proteger a saúde do ser humano, o meio ambiente e a diversidade 

biológica53. A resposta jurídica, no entanto, necessita ser sensível e flexível 

para se adaptar aos avanços e não dificultar o desenvolvimento da ciência, ou 

seja, o equilíbrio entre esses dois pólos (ser humano x avanços científicos e 

tecnológicos) é o desafio54. Resta, finalmente, destacar que as exigências 

normativas também recaem sobre a necessidade de autorização, por parte dos 

comités éticos e científicos e, por vezes, sobre Ministros de Estado, como p. 

ex., na Áustria55. 

 

 No caso das terapias genéticas em células somáticas, a sua 

admissibilidade já está consolidada na doutrina e os autores buscam na 

Constituição as orientações básicas para a garantia do direito à vida, à 

integridade física e psíquica56, à dignidade57, à liberdade e à igualdade do ente 

                                                                                                                                               
até ao século XIX (...). Efetivamente, com o advento da era da ciência há uma ruptura radical, 
as intervenções experimentais já não servem apenas, ou nada mesmo, a um paciente 
concreto, mas aos interesses de pacientes futuros ou da ciência. Tal significa que a distinção 
entre paciente e experimentado ficou desde então esbatida”. CASCAIS, ANTÓNIO Fernando. A 
experimentação humana e a crise da auto-regulação da biomedicina, in Análise Social, nº 181 
– 4º Trimestre. Lisboa, 2006, p. 1012-1020. 
 
53

 Esse princípio assegura o controle, a prestação de serviços, a administração, a produção, o 
armazenamento e o uso dos organismos geneticamente modificados.  
 
54

 Ferrando Mantovani, para individualizar os princípios reguladores da matéria, considera a 
essência humana e estabelece como possíveis premissas: a) a concepção utilitarista do 
homem – segundo a qual o homem é um instrumento, um meio para atingir certos fins – que 
tem como corolário o princípio da disponibilidade do ser humano, sujeitando-o ao que for mais 
útil para o Estado, para a ciência ou para o indivíduo; b) a concepção personalista do homem – 
que considera o homem-valor, o homem-pessoa, o homem-fim e não o ser humano como 
instrumento de interesses extrapessoal – cujo colorário se encontra no princípio da 
indisponibilidade do ser humano, pelo qual, nas intervenções humanas, tem que se obedecer 
aos limites objetivos (de garantia da vida, da integridade física e saúde, da dignidade e da 
igualdade dos homens) e subjetivos, fixados especialmente pelo consentimento informado. 
MANTOVANI, Ferrando. Sobre o genoma humano e manipulações genética, in Biotecnologia, 
Direito e Bioética: Perspectiva em Direito Comparado/organizador Carlos Maria Romeo 
Casabona. Belo Horizonte: Del Rey e Puc Minas, 2002, p. 158/159.  
 
55

 NYS, Herman. Terapia Genica (...), p. 72/73. 
 
56

 Em razão da natureza introdutória, geral e preliminar deste capítulo, analisaremos 
posteriormente, quando tratarmos do regime jurídico da terapia genica, este princípios e os 
demais que o seguem na explanação.   
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humano58, já que funcionam como delimitadores de qualquer atividade ou 

experiência médica. O primado, portanto, é o respeito e a consideração do ser 

humano. A doutrina também chama a atenção para os sujeitos envolvidos no 

tratamento e para a indispensabilidade do consentimento informado que, neste 

caso, exige um rigor maior quanto a sua forma e conteúdo, em razão da 

gravidade da enfermidade, da inexistência de precisão científica e da ausência 

de legislação específica, na maioria dos países59. 

 

 Quanto à terapia gênica germinativa, a vedação é a regra geral, pois 

transmite as modificações para o genoma das gerações futuras e, do ponto de 

vista ético, somos responsáveis pelo futuro da humanidade. Assim, se não 

podemos ainda garantir a precisão e a eficácia do tratamento em genes de 

células somáticas, é de bom senso aguardar mais os avanços das técnicas e 

do conhecimento científico das enfermidades, para avançarmos, com maior 

segurança, na terapêutica das células germinais. Esta posição baseia-se, 

                                                                                                                                               
57

  Efetivamente, a maioria das pessoas consideram a dignidade como um dado empírico, que 
não requer ser demonstrado e que todos os seres humanos a tem simplesmente pelo fato de 
pertencer a humanidade, sem que nenhuma condição adicional seja exigida. Esta concepção 
parece ser compartilhada por pessoas das mais diversas orientações filosóficas, culturais e 
religiosas e, quase sempre, aparece como inata. Deste modo, ainda que inexista consenso 
sobre o fundamento último da dignidade humana, este conceito faz referência ao valor único, 
incondicional e indiscutível que reconhecemos na existência de todo indivíduo. Apenas por 
pertencer à espécie humana o indivíduo é credor do respeito dos outros indivíduos. Com 
maiores e melhores detalhes, ver ADORNO, Roberto. A dignidade humana como noção chave 
na Declaração da UNESCO sobre o genoma humano. Revista de Derecho y Genoma Humano, 
ano, nº 14, Enero-Junio, Bilbao, 2001. 
 
58

 Nesta direção, GOMES, Celeste Leite e SORDI, Sandra, Aspectos Atuais do Projeto 
Genoma, (...), cit., p. 170; e ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito e Bioética. In Curso de 
direito de saúde e bioética, 1, Lisboa, 1990, p. 11. 
 
59

 Assim, a terapia gênica realizada em adultos e crianças têm como pressuposto o 
consentimento informado (dos responsáveis, no caso de crianças), a efetivada no embrião 
precisa observar o estatuto do mesmo e a fetal, considerar o possível confronto entre os 
interesses da mãe e os do feto. Aqui, cabe salientar que a o tratamento genético pré-natal (em 
embriões e fetos) reveste-se de uma maior complexidade, visto que pode interferir nas células 
germinais, ainda em fase de desenvolvimento, bem como provocar uma inadequada utilização 
de recursos, em virtude do caráter altamente experimental dessa forma de tratamento (ainda 
numa fase menos avançada do que na terapia em células somáticas). Há quem considere 
também a terapia gênica em embrião espécie de terapia em células reprodutivas, ASCENSÃO, 
José de Oliveira. Intervenções no genoma (...), p. 39. 
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portanto, no potencial direito das gerações futuras e nos riscos e insuficientes 

conhecimentos científicos. Stela Barbas, por sua vez, destaca as perspectivas 

positivas e defende que esse tipo de tratamento (em células germinativas) 

possibilitará evitar a transmissão de doenças hereditárias, o que, por 

conseguinte, provocará também a cura dos descendentes. Refuta, ademais, as 

principais objeções a citada intervenção e afirma que, no futuro, quando a 

terapia germinal for possível, sem riscos, seu uso será não só um direito, mas 

também um dever60. Preferimos, contudo, os posicionamentos mais cautelosos, 

que se consubstanciam na realidade presente e nos perigos futuros.  

 

 Para a terapia de genes fetal, por sua vez, devido aos riscos acrescidos 

e o caráter altamente invasivo das técnicas, os autores – que quase sempre, 

analisam conjuntamente com as pesquisas em embriões – admitem, desde que 

sejam observadas com maior rigor as regras ética de preservação da vida, bem 

como o criterioso controle do órgãos éticos, científicos e administrativos61. 

 

 Para além dessas consequências jurídicas acima referidas, 

enfrentaremos, nos capítulos adequados, às concernentes ao regime jurídico 

aplicável às terapias de genes e ao consentimento informado. Procuraremos 

responder, pois, no decurso do trabalho as seguintes indagações: i) Qual o 

regime jurídico aplicável às terapias gênicas, diante da inexistência de 

legislação específica sobre o tema? ii) Em virtude da “natureza híbrida” das 

terapias de genes (tratamento e experiência) são (também) aplicadas as 

normas jurídicas relativas à experiência com seres humanos, ensaios clínicos e 

organismos geneticamente modificados? iii) Diante da multiplicidade de bens 

jurídicos tutelados (a vida, a integridade física e psíquica, a liberdade e a 

                                                 
60

 Ver BARBAS, Stela. Testes Genéticos, Terapia Gênica, Clonagem. In Estudos de Direito da 
Bioética/coordenador José de Oliveira Ascensão. Coimbra, Almedina, 2005, p. 317-319. 
 
61

 MANTOVANI, Ferrando. In Uso de gâmetas, embriões e fetos na pesquisa genética sobre 
cosméticos e produtos industriais. Biotecnologia, Direito e Bioética: Perspectiva em Direito 
Comparado/organizador Carlos Maria Romeo Casabona. Belo Horizonte: Del Rey e Puc Minas, 
2002, p. 185 e segs. 
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dignidade humana) e da possibilidade da incidência de legislações diversas, 

há, realmente, ausência de normas jurídicas para regular o tratamento em 

termos de genes, ou os limites para esse tipo de tratamento já podem ser 

aferidos nas normas jurídicas positivadas? iv) Como solucionar conflitos que 

envolvam a liberdade de terapia e de investigação do médico/pesquisador com 

o consentimento livre e esclarecido do paciente? e v) Quais as consequências 

jurídicas da ausência ou inadequação do consentimento informado nas terapias 

genicas)? Temos, portanto, um número razoável de questões para serem 

analisadas daqui para frente.  
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CAPÍTULO III: O CONSENTIMENTO INFORMADO NO 

ÂMBITO DA TERAPIA GÊNICA 

 

 

 

 

Os notáveis avanços da Ciência e da Tecnologia não foram ainda 

suficientes para transformar o ser humano para melhor. As questões éticas e 

morais – que deveriam ser vividas no cotidiano – continuam em plano 

secundário, ainda que seja indiscutível o avanço da melhoria das condições da 

vida material, da própria ética e das estruturas sociais. E como a confirmar tal 

perspectiva, no campo das intervenções médicas, se, por um lado, 

acompanhamos a positivação de direitos que protegem a vida e de 

instrumentos jurídicos capazes de garanti-los e, por outro, ainda observamos 

assombrados a resistência de médicos e pesquisadores brasileiros em cumprir, 

de modo completo e adequado, o dever de esclarecer e informar o paciente 

submetido à pesquisa ou ao tratamento médico62. Assim, com base na 

                                                 
62

 Segundo a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP, órgão de controle social, 
que tem como uma de suas atribuições analisar e acompanhar os aspectos éticos das 
pesquisas em seres humanos, os protocolos de pesquisas incompletos e os Termos de 
Consentimentos Livres e Esclarecido (TCLE) inadequados continuam sendo as principais 
razões para as pendências dos projetos de pesquisas (e, consequentemente, para um maior 
avanço científico) no Brasil. Aponta, ademais, como problemas nos projetos o seguinte: a 
descontinuidade do tratamento, quebra de confidencialidade no acesso a prontuários e dados 
pessoais, lacunas nos protocolos quanto ao cuidado com os sujeitos de pesquisa, entre outras. 
Crf. No documento Sistema CEPs – CONEP – 9 anos (1996 a 2005), 
(http://conselho.saude.gov.br/comissao/conep/relatorio.doc, em 01 de Janeiro de 2008). Em 
sentido semelhante, Daniel Serrão, ao tratar da realidade lusa, assevera que já no ano de 1965 
os médicos já sabiam que deveriam realizar o consentimento informado – existindo inclusive 
disposição legal disciplinado como o mesmo deveria ser feito e, mesmo assim, depois de mais 
de 30 anos pouca coisa mudou. Para ele, tal situação parece resultar de constrangimentos 
sócio-culturais, como o peso desajustado da tradição, a real desumanização das estruturas de 
prestação de cuidados de saúde e o fato do consentimento informado, por vezes, “poder ser 
vivenciado pelos médicos como uma ferida no seu ego”, querendo isto significar – nas palavras 
do próprio médico – que “o consentimento aparece no espírito de alguns médicos (...) como 
uma espécie de cedência, uma espécie de perda de uma certa liberdade de intervenção ou de 
ação”. E finaliza, dizendo: “no paradigma tradicional, (...) o médico manda, proíbe, tira e corta. 
E o doente não é sujeito, é complemento direto, é um mero objeto da decisão médica”. 
SERRÃO, Daniel. Ética da Relação Médico-Doente, in O Consentimento Informado. Actas do I 

http://conselho.saude.gov.br/comissao/conep/relatorio.doc
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realidade brasileira e na literatura jurídica mais destacada, propomo-nos a 

refletir sobre a teoria do consentimento informado e sua aplicabilidade no 

campo da terapia gênica. Para tanto, abordaremos, inicialmente, breves 

noções sobre em que consiste o consentimento livre e esclarecido, sua 

importância para a atividade médica e científica, sua relação com o princípio da 

autonomia da vontade e as espécies de esclarecimentos – terapêutico e para 

autodeterminação – e suas principais consequências no mundo do direito. 

Seguidamente, procuraremos analisar a (i)licitude do tratamento gênico, que 

consiste numa conduta médica bastante invasiva e arriscada no ser humano, 

frente ao princípio tutelador de sua integridade física e psíquica. É o que segue.  

 

 

 

3.1. Conceito, importância e efeitos do consentimento informado 

 

 

Se é bem verdade que o desenvolvimento científico e tecnológico 

melhorou as condições de vida e de saúde do indivíduo e da população, 

também não é menos verdadeiro que as ações médicas se tornaram mais 

invasivas, arriscadas, e, por vezes, fomentadoras de interesses outros 

(estéticos, econômicos, comerciais), que não o bem estar e a cura do paciente. 

A relação médico-paciente, consequentemente, também sofreu significativas 

modificações, ultrapassando o paradigma paternalista, no qual o médico é o pai 

e o doente apenas um ser incapaz de expressar sua vontade e suas 

decisões63, para admitir o posicionamento atual de respeito à autonomia dos 

                                                                                                                                               
Seminário promovido pelo Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida (30 a 31 de 
Março de 1992). Presidência do Conselho de Ministros Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 
p. 62-63. E como a confirmar o entendimento do médico anteriormente citado, Walter Osswald 
afirma que o consentimento informado requer uma atitude de humildade por parte do médico. 
Cf. OSSWALD, Walter. Ética da Relação (...), p. 104. 
 
  
63

 Semelhantemente, Guilherme de Oliveira, in O fim da «arte silenciosa», Temas de Direito da 
Medicina, Coimbra, Coimbra Editora, 1999, p.95. 
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indivíduos enfermos. Diante dessas transformações, a teoria do consentimento 

informado tem acompanhado e se desenvolvido em dois contextos diversos, 

mas interligados: o contexto terapêutico – em que há uma maior interação 

entre o médico e o paciente, e o contexto de pesquisa em seres humanos 

enfermos e saudáveis, ambos, porém, comprometidos com a salvaguarda da 

dignidade humana (seja na condição de paciente ou na de sujeito de 

pesquisa)64. Significa, então, que há uma linha ténue, contínua e 

interdependente, entre medicina, sujeitos da atividade médica (em princípio, 

médico e paciente) e consentimento informado, consubstanciando-se este, em 

suma, num instrumento capaz de possibilitar o equilíbrio entre os interesses 

das partes envolvidas e os desafios de um mundo em permanente mudança, 

bem como e, principalmente, num mecanismo de tutela do respeito à 

autonomia do indivíduo.  

 

Assim, consoante as lições do professor André Dias Pereira temos, pois, 

que o consentimento informado é um instituto jurídico complexo que se traduz 

num processo dinâmico de inter-relações entre os diversos agentes envolvidos 

(médico, paciente, equipe médica, familiares, entre outros)65. Tal afirmativa nos 

remete ao fato de que o consentimento pode ser entendido como: i) a 

manifestação da vontade e da livre convergência de vontades entre as partes 

de uma relação jurídica (especialmente nos contratos); ii) condição de 

legitimidade da ação de um terceiro, que pode afetar um bem juridicamente 

protegido; e iii) a manifestação de um direito fundamental que, no campo da 

                                                                                                                                               
 
64

 Pablo Simón destaca a diferença de controle entre a prática médica investigativa e a prática 
médica clínica. Segundo ele, ao longo do tempo, a primeira tem sido submetida a controle 
externo mais severo (diretos e prévios), enquanto que a segunda, tem preservado a 
independência, sendo controlada, de modo geral, inicialmente pela via moral e, seguidamente, 
pela via judicial. SIMÓN, Pablo. El consentimiento informado. Historia, teoria y práctica. 1ª 
edición, Madrid, Triacastela, 2000, p. 73. 
 
65

 Ver PEREIRA, André Gonçalo Dias. O Consentimento Informado na Relação Médico-
Paciente. Estudo de Direito Civil. Coimbra, Coimbra Editora, 2004, p.129. 
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medicina, se constitui num direito de personalidade66, que se relaciona com o 

dever de esclarecer e informar adequadamente, do médico. Consideraremos, 

então, o consentimento informado como a obrigação jurídica do médico de 

esclarecer o paciente de todas as vantagens e inconvenientes da terapêutica 

ou experiência, a fim de que o mesmo exercite o seu direito fundamental de 

consentir ou não sobre o que foi proposto. Possui, assim, como seus 

elementos caracterizadores a capacidade do paciente para decidir, a 

informação suficiente e o próprio ato de consentir livremente67.  

 

 Diante disso, entendemos como as principais consequências do 

consentimento informado a proteção de direitos fundamentais do ser humano, 

como o direito à autonomia da vontade, o direito à vida e à integridade física e 

moral do paciente, e a possível responsabilização médica, em caso de 

ausência ou inadequação do mesmo. É nesta esfera, no entanto, onde mais se 

tem desenvolvido o citado instituto, o que pode ser verificado, a título de 

exemplo, em diversas decisões judiciais brasileiras sobre: i) ausência de 

consentimento (TJ-SP, Ap. 268.872-4/9-00, 14.12.2006 – Desembargador Ênio 

Sabtarelli Zuliani; TJ-RS, Ap. 700005834270, da Décima Câmara Civil, de 

27.11.2003, Des. Paulo António Kretzmann, STJ, Resp. 467 878 RJ, DJ de 

10.02.2003, Ministro Ruy Rosado de Aguiar); ii) deficiência no processo de 

informação (TJ-RS, AC 70003105178, 6a Câmara Cível, de07.11.2001, Des. 

Carlos Alberto Álvaro de Oliveira); iii) responsabilidade solidária de instituição 

hospitalar (STJ, Resp. 467.878, DJ de 10.02.2003, Ministro Ruy Rosado de 

Aguiar); iv) realização de procedimento em menor de idade sem consentimento 

dos pais (TJ-SP, Ap. 261.945-4/1-00, 10a Câmara de Direito Privado, 

31.05.2005 – Des. Testa Marchi); e emprego de terapia experimental (TJ-RS, 

                                                 
66

 Neste sentido, ROMEO CASABONA, Carlos Maria. O consentimento informado na relação 
entre médico e paciente: aspectos jurídicos. in Biotecnologia e suas implicações ético-jurídicas. 
Carlos Maria Romeo Casabona e Juliane Fernandes Queiroz, coordenadores. Belo Horizonte: 
Del Rey, 2004, p. 128/129. 
67

 Assim, PEREIRA, André Gonçalo Dias. O Consentimento Informado (...), p.129/130. 
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Agravo de Instrumento n° 70018752733, 7a Câmara Cível, de 25.04.2007, Des. 

Ricardo Raupp Ruschel)68. 

 

 

 

3.2. O consentimento informado na atividade médica e científica 

 

 

A relação médico-paciente – especialmente no campo das pesquisas e 

experiências com seres humanos (e aqui, as terapias gênicas) – se constitui 

uma relação eminentemente ética, de confiança, de respeito e de 

responsabilidade, na qual ambas as pessoas envolvidas precisam ser 

dignificadas, valorizadas e consideradas em sua humanidade69. Fatores, 

contudo, como a tecnificação, a racionalização e a economização dos gastos 

com a saúde, assim como interesses estranhos ao bem-estar do doente – 

como os anteriormente citados – tornam, cada vez mais, a prática dessa 

relação ética distante da nossa realidade. Dentro desse contexto, já há quem 

aponte uma possível crise do consentimento informado, ou um retorno ao 

passado via neo-paternalismo, sob os argumentos de que os seguintes 

elementos têm dificultado, ou tornado inviável, a obtenção do consentimento 

livre e esclarecido do paciente: i) crescente tecnificação da medicina; ii) o 

aumento de diretrizes normativas sobre a medicina, como acontece com 

guindelines; iii) os limites econômicos que limitam o acesso a diagnósticos e 

                                                 
68

 Em virtude da sua pertinência com o tema ora tratado, mais adiante procederemos a análise 
sobre essa decisão. 
 
69

 Neste direção, Vítor Feytor nos informa que a relação terapêutica gera confiança e que esta 
é construída ao longo do tempo, na medida em que as pessoas – médico e paciente – vão se 
relacionando. Já uma relação médico-paciente responsável é aquela que busca a recuperação 
integral do paciente, com uma completa qualidade do indivíduo, fato que não dispensa a 
competência, a segurança e a brevidade, para não retirar a confiança e a esperança do 
mesmo. Exige, ademais, que seja uma relação baseada em critérios éticos, de conformidade 
valores universalmente adquiridos e como bem comum no quadro dos direitos humanos, que 
tenha “a verdade como fundamento, a justiça como regra, a liberdade como dinâmica, e a 
harmonia relacional como clima normal de toda a ação humana”. Cf. PINTO, Vítor Feytor. In 
Ética da relação (...), p. 35. 
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técnicas extremamente caras; e iv) a prática da “medicina defensiva”, em razão 

do excesso de informação dada pelos médicos70. Acreditamos, todavia, que 

esses desafios podem ser perfeitamente equacionados com uma melhor 

estruturação da relação médico-paciente, na qual a informação seja adequada 

e suficiente, a fim de que o paciente possa decidir o que melhor lhe convém. 

Em época crescente, como a atual, de vertiginoso avanço científico e 

tecnológico, sem que tenhamos a real dimensão dos efeitos positivos e/ou 

negativos desse processo, é, no mínimo, temerária uma postura que retroceda 

na garantia dos direitos fundamentais da pessoa humana. 

 

Para além disso, ao tratar das questões relativas ao direito à vida – em 

especial ao seu início e ao seu fim – os estudiosos se dividem, frequentemente, 

entre os paradigmas personalistas71 e utilitaristas72. Os primeiros costumam 

defender como pessoa qualquer ser humano (quer asseverando ter ele uma 

criação e uma origem divina ou não)73 e se baseiam nos princípios da 

beneficência (bem do paciente), da autonomia (o paciente, enquanto sujeito, 

                                                 
 
70

 Cf., PEREIRA, André Gonçalo Dias. O Consentimento Informado (...), p.75-77. 
 
71

 Segundo o Dicionário Temático Larousse de Filosofia, o personalismo consiste numa 
“doutrina que coloca acima de toda a necessidade do Estado, de todo o interesse econômico, 
de toda instituição impessoal, o valor fundamental da personalidade humana”, Cf. JULIA, 
Didier. Dicionário Temático Larousse – Filosofia. Portugal, Círculo de Leitores, 2002, p. 200.  
 
72

 Também, de acordo com o dicionário supracitado, o utilitarismo é “uma doutrina ou atitude 
moral que considera que o „útil ou aquilo que pode trazer grande felicidade‟ deve ser o princípio 
supremo da nossa ação”. Cf. JULIA, Didier. Dicionário (...), p. 262. 
 
73

 É que a compreensão do homem sobre si, sobe a vida e sobre o seu futuro influencia 
diretamente o seu entendimento a respeito da ética e do direito. Para um maior detalhamento 
sobre a origem, a natureza e o destino do homem, ver MARTÍNEZ, Soares. Filosofia do Direito. 
Coimbra, Almedina, 1991, p. 9-41. Para Romeo Casabona nossa cultura ocidental tem 
enraizada uma concepção sacralizada da vida – originária da tradição judaico-cristã – e 
cristalizada o princípio da santidade da vida, que tem como pontos básicos o seguinte: “a) la 
vida humana es preciosa, incluso misteriosa, y es digna de respeto y protección; el valor de lo 
humano no está determinado meramente por intereses subjetivos o utilitários; b) la vida 
humana no puode ser tomada sin una justificación adecuada, y la naturaleza humana no puede 
ser radicalmente modificada; c) el principio da la santidad de la vida es básico para nuestra 
sociedad y su rechazo pondría en peligro toda la vida humana”. CASABONA, Carlos Maria 
Romeo. El Derecho y la Bioética ante los Limites de la Vida Humana. Madrid, Editorial Centro 
de Estúdios de Ramón Areces S.A., 1994, p. 40.    
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tem o direito de dizer o que quer e o que não quer), da justiça (distribuição 

universal dos serviços de saúde na sociedade) e da dignidade humana74, 

inerentes a qualquer ser humano e em qualquer fase da vida. Já os utilitaristas 

defendem a qualidade de vida75 e consideram pessoas somente os indivíduos 

auto-conscientes, isto é, aqueles seres humanos que (ainda) não possuem a 

consciência de si mesmos – embora, para alguns, devam ser respeitados – não 

são pessoas e, por conseguinte não têm direito à vida76. Daí as complexas 

questões relativas às células-tronco, ao embrião, aos recém-nascidos 

deficientes e aos pacientes terminais.  

 

                                                 
 
74

 O conceito e a aplicabilidade do princípio da dignidade humana serão mais pormenorizados 
no estudo relativo às normativas nacionais e internacionais. 
 
75

 Romeu Casabona nos esclarece que “el principio de la calidad de la vida, aunque presenta 
igualmente abundantes variantes y matices, (...), parte de que aquélla es un valor relativo 
(aunque susceptible de objetivación), y como tal sólo existe mientras se mantenga en la 
persona un cierto nivel de „calidad‟, o no excluida a priori de toda ponderación de intereses, 
centrados en la capacidad del individuo de sostener autoexperiencia y relación o comunicación 
com los demás, o de asumir los proprios actos. Por tanto, el principio de calidad de vida no ha 
de entedenderse, conforme a este principio, en el sentido de que existan vidas humanas de 
diferente valor o „calidad‟, pues se considera que todas ellas son iguales. Acepta una noción 
personal de la vida humana, basada precisamente en esa capacidad de experiencia y 
comunicación, pero no una visión acrítica de la vida como mera realidade físico-biológica”. 
CASABONA, Carlos Maria Romeo. El Derecho (...), p. 41.    
  
76

 Para C. I. Massini / P. Serna, nos dias atuais, o positivismo cientista e materialista de muitos 
autores afetam os supostos fundamentais do direito à vida. Assim clarifica: “En efecto, al 
concebir a las ciências positivas como el único conocimiento válido y a la materia mensurable y 
cuantificable como el único objeto posible de ese conocimiento, estos pensadores hacen 
ininteligibles nociones como las de «dignidade de la persona humana» o «bienes humanos 
básicos», que resultan imprescindibles a la hora de justificar racionalmente, de un modo 
medianamente consistente y «fuerte», el derecho a la vida. (...) También desde una perspectiva 
utilitarista o derecho a la vida queda en situación precaria, es dicir, como subordinado a – o 
sobrepasable por – consideraciones de utilidad; efectivamente, casi todos los autores que han 
intentado desde esta perspectiva elaborar una teoría de los derechos humanos o morales (T. 
Scalon, D. Lyons, M. Farrel y varios más), consideran los derehos humanos, y en especial el 
derecho a la vida, como meros derechos prima facie, pero que en casos puntuales pueden ser 
dejados de lado para dar lugar a soluciones de mayor utilidad social. (...) Por supuesto, todos 
estes autores defienden también la licitud moral del aborto, la eutanasia y de cuanta forma 
existe de eliminar de la faz de la tierra a los individuos de la especie humana más indefensos e 
indeseables”. MASSINI, C.I. e SERNA, P. El Derecho de la Vida. Navarra – Espanha, Eunsa, 
1998, p. 13/14. 
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Na esfera jurídica, por outro lado, a relação médico-paciente é 

entendida, pela maior parte da doutrina, como uma relação de natureza 

contratual, qualificada como de prestação de serviços e consumerista, e 

suscetível de responsabilização contratual77. Alguns autores, contudo, objetam 

o modelo contratual aduzindo que i) o contrato pressupõe capacidade para 

consentir, o que nem sempre é possível, como nos casos de doentes mentais 

ou de indivíduos comatoso; ii) nem sempre as partes contratantes e paciente 

são as mesmas (p. ex., a criança enferma, que recebe o tratamento, e os pais, 

que pagam a prestação dos serviços); e iii) há uma disparidade, ou 

desequilíbrio, entre as partes: o paciente – que paga os serviços e que deve 

prestar informações ao médico e cooperar com o tratamento – e o médico (ou 

equipe médica), que possui diversos deveres, inclusive de obter o 

consentimento informado.  

 

Outros estudiosos, de outra maneira, referem-se à vantagem de o 

instrumento contratual ter como base a autonomia das partes, sendo o lugar 

natural dos direitos do paciente, como o direito à informação, ao consentimento 

informado e ao acesso aos registros públicos.  

 

Ratificando a relação médico-paciente como de natureza contratual, por 

último, o professor André Dias Pereira diz que a figura do contrato é bastante 

elástica para abdicar de alguns de seus elementos tradicionais e moldar-se às 

necessidades de evolução do direito e da sociedade78. Em sendo assim, 

poderia-se correr o risco de concluir que – em virtude das novas tecnologias, 

dos avanços científicos que produzem, cada vez mais, procedimentos 

sofisticados e invasivos no ser humano e dos diversos prestadores de serviços 

                                                 
77

 Cabe dizer, que no próximo capítulo examinaremos o regime jurídico e seus principais 
efeitos. 
 
78

 Para maiores aprofundamentos, PEREIRA, André Gonçalo Dias. O consentimento para 
intervenções médicas prestado em formulários: uma proposta para o seu controle jurídico. 
Boletim da Faculdade de Direito 76 (2000), Coimbra, p. 435-440. 
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médicos (clínicas, hospitais, empresa, etc.), o que tem gerado constantemente 

contratos atípicos – na ausência de um modelo contratual típico, não há 

fundamento jurídico para se exigir o consentimento informado, mas apenas 

regras de caráter deontológico ou moral79. Ora, tal situação vai implicar numa 

maior dificuldade para o paciente reivindicar os seus legítimos direitos – de ser 

informado, de decidir e consentir livremente, por exemplo – e numa menor 

responsabilização da atividade médica, já que as regras éticas não possuem 

caráter impositivo. 

 

Diferentemente, o jurista Guilherme de Oliveira entende que, atualmente, 

a atividade médica se realiza, cada dia mais, numa estrutura jurídica diferente 

do contrato clássico e exemplifica com os casos de prestação de serviços 

médicos dentro de hospitais públicos. Aqui, a relação que se efetiva é de 

serviço público. Assim, com base na diversidade de estruturas jurídicas da 

atividade médica e para que não exista uma “fuga” do dever jurídico de obter o 

consentimento informado, entende que este tem como fundamento o direito à 

integridade física e moral de cada indivíduo, que é um direito inerente à 

personalidade humana. Não necessita, pois, de nenhuma relação contratual 

para se impor, ou seja, o dever de obter o consentimento livre e esclarecido do 

paciente existe fora e antes de qualquer contrato entre os médicos e os 

doentes80. Resta saber se esse direito personalíssimo está consagrado apenas 

no direito civil ou possui uma dignidade formal e material superior, positivada 

em nível constitucional. É o que examinaremos no próximo capítulo. 

 

Por fim, podemos dizer que consentimento informado na atividade 

médico-científica, de conformidade com o conceito supracitado, expressa-se de 

dois modos distintos:  
                                                 
79

 Cf. OLIVEIRA, Guilherme. Estrutura jurídica do ato médico, consentimento informado e 
responsabilidade civil da equipa de saúde ou do médico. Consentimento Informado. Actas do I 
Seminário (...), p. 83. 
 
80

 Cf. OLIVEIRA, Guilherme. Estrutura jurídica (...), p. 83. 
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i) No direito à autodeterminação do paciente, que se concretiza 

no recebimento de informações esclarecedoras sobre o seu 

diagnóstico, prognóstico e as terapêuticas possíveis para a sua 

enfermidade81, bem como no direito de “não saber” – e, neste 

caso, ocorrer uma maior ou menor redução do esclarecimento 

– e no direito de renunciar à informação;  

ii) No dever do médico ou cientista (ou a equipe de profissionais 

envolvidos) de informar adequadamente o paciente, ou seu 

representante legal, da sua condição de saúde, dos objetivos 

do tratamento proposto, das alternativas de terapia e os riscos 

envolvidos no mesmo; dever este que se funda no direito à 

integridade física e moral do paciente82 e que sofre exceções 

nos casos de graves perigos para a saúde pública, de ordem 

judicial, de urgência vital e imediata e de exceções 

terapêuticas; e  

 

Assim, em síntese apertada, podemos dizer que a relação médico-

paciente – devido ao contexto científico, social e político dos últimos tempos – 

sofreu profundas modificações. Estas se caracterizaram, basicamente, pelo 

abandono do paradigma paternalista, em que a informação ao paciente 

correspondia ao estritamente necessário e a ele cabia apenas a obediência ao 

tratamento, sem qualquer participação no processo decisório – para iniciar a 

era da autonomia do paciente, que possui, agora, o direito fundamental e 

personalíssimo ao consentimento informado e, portanto, passível de receber a 

informação adequada e suficiente, bem como de exercer ativamente o direito 

de decidir sobre o seu tratamento. 
                                                 
81

 Assim também, RAPOSO, Mário. O Consentimento Informado na Relação Médico-Doente. 
Revista O Direito, Ano 124º, 1992 III (Julho – Setembro), p. 407-409.  
 
82

 Cf. FREITAS, Falcão. O Consentimento Informado Enquadrado no Tema Global da Decisão 
Médica. FREITAS, Falcão de. Ética da Relação Médico-Doente, in O Consentimento (...), p. 
134-137.  
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3.2.1. O consentimento informado como expressão do princípio da 

autonomia da vontade 

 

 

O princípio da autonomia da vontade promove no indivíduo a autonomia, 

a adoção de decisões racionais e, por consequência, a responsabilidade pelos 

seus próprios atos. Considera-se, pois, autônomo o indivíduo capaz de 

compreender as informações importantes sobre o seu estado de saúde, as 

consequências possíveis de suas decisões e de fornecer, de modo claro e 

consciente, a sua decisão83. Tal princípio foi consagrado inicialmente pelo 

Código de Nuremberg – que estabeleceu a obtenção do consentimento 

informado como condição indispensável para a validade das experiências com 

seres humanos. Posteriormente, a exigência de obtenção do consentimento 

livre e esclarecido ampliou-se para as demais atividades médicas, 

notadamente a terapêutica, com as adaptações possíveis. Desse modo, o 

consentimento informado representa a expressão máxima do princípio 

mencionado e serve de instrumento para pô-lo em prática. 

 

Em verdade, passamos do paradigma paternalista – em que o médico 

pouco esclarecia e decidia sobre tudo – para a autonomia do indivíduo, que se 

entende como a liberdade pessoal de escolher o que lhe parecer de melhor, 

consoante as próprias convicções e valores, salvo algumas exceções, como os 

casos de urgência, etc. Nesta direção, para fazer jus ao direito de ser 

respeitada a autonomia da vontade do indivíduo frente a qualquer agressão 

biomédica, os teóricos e as normas legais instituíram o consentimento 

informado como o instrumento indispensável para expressá-lo e garanti-lo. 

 

 

                                                 
83

 Assim também, BARBOSA, Heloisa Helena. A Autonomia da Vontade e a Relação Médico-
Paciente no Brasil. Lex Medicinae – Revista Portuguesa de Direito da Saúde, Ano 1 – nº 2 – 
Julho/Dezembro 2004, p. 9-14. 
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3.2.2. O esclarecimento para a autodeterminação e o esclarecimento 

terapêutico 

 

 

Segundo a literatura jurídica especializada, o consentimento informado é 

composto por três elementos: a capacidade, a informação suficiente e clara e a 

aceitação ou recusa à intervenção médica (o ato de consentir propriamente 

dito)84. 

  

De maneira geral, o indivíduo está incapacitado para consentir quando 

for menor de idade, enfermo mental, ou estiver inconsciente devido a doença 

ou a outra razão qualquer, como, por exemplo, acidentes, envenenamentos, 

etc. Neste caso, os pais ou o terceiro representante legal poderão suprir tal 

incapacidade, sempre no interesse que for melhor para o doente85.  

 

Quanto à informação suficiente e clara, cabe ao médico (ou ao 

responsável pela equipe médica) informar tudo o que possa interferir na 

decisão do paciente, como procedimentos e terapias a serem executadas, 

resultados esperados, possíveis efeitos indesejáveis, riscos prováveis e custos 

financeiros para o paciente ou para a instituição pública86.   

                                                 
84

 Sobre este tema, PEREIRA, André Gonçalo Dias. O Consentimento Informado (...), p.129 e 
ss. RODRIGUES, João Vaz. O Consentimento Informado para o Ato Médico no Ordenamento 
Jurídico Português (Elementos para o estudo da manifestação de vontade do paciente). 
Coimbra, Coimbra, 2001, p. 197 e ss. KRAUT. Alfredo Jorge. Los Derechos de los Pacientes. 
Buenos Aires, Abelardo-Perrot, 2001, p. 133 e ss. BARBOSA, Heloisa Helena. A Autonomia da 
Vontade e a Relação Médico-Paciente no Brasil. Lex Medicinae – Revista Portuguesa de 
Direito da Saúde, Ano 1 – nº 2 – Julho/Dezembro 2004, p. 7 e ss. 
 
85

 Assim também, CASABONA, Carlos Maria Romeo e QUEIROZ, Juliane Fernandes. 
Biotecnología e suas Implicações Ético-Jurídicas. Belo Horizonte: Del Rey, 2004, p. 149. 
 
86

 Numa perspectiva muito relevante, Octavi Quintana Trías entende que “a informação é um 
processo gradual, não é um papel nem um documento, que vai avançando progressivamente 
no seio da relação médico-paciente”, num diálogo constante, um processo verbal que não pode 
substituir-se por um texto escrito, sem prejuízo de ser feito um documento, já que este é a 
única forma de se garantir que se informou ao paciente e que este concorda com a decisão de 
realizar a intervenção proposta pelo médico”. TRÍAS, Octavi Quintana. Bioética y 
Consentimento Informado. In Materiales de Bioética y Derecho, coord. María Casado, 
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Há também – e especialmente – que distinguir o esclarecimento para 

tratamento, do esclarecimento para a autodeterminação do paciente, uma vez 

que este se constitui no objetivo maior do consentimento informado. No 

primeiro caso, a informação está mais voltada para os aspectos terapêuticos da 

doença, como a prescrição médica, a necessidade de fazer dieta alimentar, 

atividades físicas, os excessos que deve evitar (não comer alimentos de alto 

teor calórico, por exemplo), a maneira como deve ingerir os medicamentos, 

entre outras – e procura tranquilizar o paciente, estimulá-lo a seguir o 

tratamento e preveni-lo dos perigos existentes. Integra, pois, as legis artis, em 

sentido estrito, da prática médica e sua lesão corresponde a grave erro 

médico87.  

 

Já o esclarecimento para a autodeterminação pode ser caracterizado 

como um esclarecimento terapêutico mais amplo e que acarreta consequências 

éticas e jurídicas mais sérias. Desta forma, antes de qualquer intervenção – 

primordialmente as de caráter invasivo e arriscado – o médico deve informar o 

paciente todos os riscos possíveis, a forma e os objetivos do procedimento, as 

alternativas de tratamento, caso existam, a possibilidade de efeitos adversos e 

de sequelas, dentre outros. Tudo isso, de modo claro e respondendo a todos 

os questionamentos, a fim de que o paciente possa exercer livremente o seu 

direito à autodeterminação. Agindo dessa forma, ambos os envolvidos – o 

médico e o paciente – estão tornando efetivo o princípio da autonomia da 

pessoa humana e, por conseguinte, a dignidade do ser humano. De modo 

contrário, poderá resultar na responsabilização ética e jurídica do médico ou da 

                                                                                                                                               
Barcelona: Cedecs Editorial S. L., 1996, p. 164-165. Há, contudo, quem entenda que este tipo 
de conduta, na atualidade, devido à tecnificação e ao atendimento “em massa”, ao qual o 
médico está submetido nos centros de saúde e hospitais – principalmente públicos – é 
impraticável e utópico. Tal justificativa, entretanto, em época de graves lesões ao ser humano, 
não encontram respaldo ético e nem jurídico, já que a garantia desses direitos deve prevalecer 
diante das questões administrativas e económicas dos entes públicos ou privados.  
 
87

 Cf., PEREIRA, André Gonçalo Dias. O Consentimento Informado (...), p.72. 
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instituição de saúde, caso não tenham esclarecido adequadamente o doente, 

ou seu representante legal. 

 

A doutrina, por outro lado, apresenta alguns limites ao dever de informar, 

quais sejam: i) os casos de urgência; ii) o exercício do direito de renúncia de 

ser informado pelo paciente; iii) o paciente já informado, devido a sua profissão 

(médico, enfermeiro, etc.); e iv) o privilégio terapêutico. De qualquer modo, 

deve-se evitar, sempre que possível, esconder, falsear ou amenizar a realidade 

do paciente. No Brasil, por exemplo, o Código de Ética Médica de 1988 

estabelece, entre outros direitos do paciente, o seguinte: a) direito de tornar-se 

paciente; b) direito ao sigilo; c) direito à verdade; d) direito de decidir sobre seu 

tratamento e sua vida; e) direito de não ter seu tratamento complicado, e proíbe 

o médico de: a) realizar qualquer procedimento sem o esclarecimento e 

consentimento prévios do paciente ou de seu responsável legal, salvo iminente 

perigo de vida (art.46); b) de exercer a sua autoridade de maneira a limitar o 

direito do paciente de decidir livremente sobre a sua pessoa ou o seu bem-

estar (art.48); c) de desrespeitar o direito do paciente de decidir livremente 

sobre a execução de práticas diagnosticas ou terapêuticas, salvo em caso de 

iminente perigo de vida (art. 56). O médico poderá, contudo, por razões éticas, 

recorrer à denominada cláusula de consciência, opondo-se ao desejo do 

paciente de realizar certos procedimentos, tais como técnicas de reprodução 

assistida, aborto, ainda que exista amparo legal ou deontológico para tais 

ações (art. 28)88.   

 

Por fim, e como terceiro elemento para a validade do consentimento 

informado, temos o ato de consentir (ou de recusar) o paciente com o 

tratamento proposto. Trata-se de aceitar livremente – sem qualquer vício de 

                                                 
88

 Resolução CFM nº 1.246/88, de 08 de Janeiro de 1988. 
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vontade ou coação – a se submeter à intervenção, com fulcro na sua liberdade 

e na consciência da declaração89.    

 

 

 

3.2.3. Consequências da ausência do consentimento informado 

 

 

A atividade do médico lida com os bens mais preciosos do ser humano: 

a vida e a saúde. Com o advento da teoria do consentimento informado, 

passou também a lidar com a liberdade, bem não menos importante para o 

indivíduo. Essa atividade também, quase sempre, enfrenta situações limites – 

em que os bens referidos necessitam ser protegidos de forma rápida e imediata 

– e de fragilidade humana, em razão da enfermidade e de tratamentos 

agressivos, como nas neoplasias. E, como se não bastasse esse ambiente tão 

complexo (da atividade médica), as novas tecnologias e a biomedicina seguem 

promovendo um alto grau de expectativas nos pacientes, quanto ao tratamento 

e à cura de doenças consideradas, até o momento, como incuráveis – o que 

atribui ao médico um poder inigualável na história da medicina, mas também 

uma responsabilidade imensa, que pode, inclusive, resultar em prejuízos 

materiais e morais. 

 

Diante deste quadro multifacetário, a inexistência de cumprimento do 

dever ético e legal de obter o consentimento livre e esclarecido do paciente 

pode acarretar para o médico a responsabilização nas esferas civil, penal e 

disciplinar e, consequentemente, ele poderá ter que ressarcir danos, tanto de 

natureza patrimonial, quanto não patrimonial. Tudo isso, porque está suscetível 

de violar o direito de liberdade, de autodeterminação e/ou a integridade física e 

psíquica do paciente enfermo. Mais do que isso, esses direitos são 

                                                 
89

 Nesta direção, Cf. PEREIRA, André Gonçalo Dias. O Consentimento Informado (...), p.130. 
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considerados fundamentais e inerentes à dignidade do homem, na maior parte 

das Constituições democráticas dos países ocidentais. Significa, então, que 

possuem reforço na sua tutela e podem ser aplicados, frequentemente, 

imediatamente, ou seja, não dependem de outras leis – ou de disposições 

contratuais – para serem aplicados.   

 

Nesse contexto, há que se observar as normas éticas inseridas nos 

Códigos Deontológicos dos médicos, nas diretrizes emanadas dos órgãos 

gestores das saúde e, no caso das pesquisas e experiências com seres 

humanos, nas opiniões exaradas pelas Comissões de Ética. 

 

No plano civil, conforme André Gonçalo Dias Pereira, a responsabilidade 

civil médica pode ser verificada de duas formas: i) ou remetendo os litígios ao 

direito da responsabilidade delitual, por violação culposa dos direitos de 

outrem; e ii) ou admitindo a existência de um contrato entre as partes, sujeito 

às regras da responsabilidade contratual, nos casos de não cumprimento das 

obrigações do devedor, quer seja o profissional ou instituição de saúde90. No 

caso das instituições públicas, a doutrina, ainda, diverge quanto ao caráter 

público ou privado dessa relação, admitindo tanto a responsabilização oriunda 

de contrato91 (entre o paciente e a instituição hospitalar) e a responsabilidade 

extracontratual, em que o médico só poderia ser responsabilizado mediante o 

exercício do direito de regresso da instituição particular.  

 

Mas a violação do direito ao consentimento informado viola o direito à 

autodeterminação do paciente e pode violar também a sua integridade física e 

                                                 
90

 PEREIRA, André Gonçalo Dias. O consentimento para intervenções médicas (...), p. 436-
442. 
 
91

 Para justificar a responsabilidade contratual das instituições públicas, André Dias Pereira 
admite o recurso a figura do conrato de adesão, ou das “relações contratuais de fato”, na sua 
espécie de “relações de massa”. PEREIRA, André Gonçalo Dias. O consentimento para 
intervenções médicas (...), p. 440. 
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psíquica – o que pode tornar ressarcíveis tanto os danos patrimoniais, como os 

não patrimoniais, independentemente da relação de contrato, já que são 

direitos da personalidade e com status constitucional. 

 

No direito penal, se a atividade médica lesar a integridade física e 

psíquica do paciente, de acordo com os elementos tipificadores do crime, 

poderá configurar o delito de lesões corporais e estar inserido no capítulo 

relativo aos crimes contra a vida, com penas sempre mais severas. Se, 

entretanto, não existir tal lesão, a ausência do consentimento informado 

implicará, tão-somente, a agressão ao direito de autodeterminação e de 

liberdade do paciente, ocorrendo sanções menos severas. 

 

Percebemos, então, que não é só a atividade médica que é complexa, 

mas também as consequências que a mesma pode gerar, tanto no âmbito ético 

como jurídico. E nesse campo, o consentimento informado aparece como um 

instrumento útil para coibir e para diminuir os possíveis prejuízos resultantes.  

 

 

 

3.3. A (i)licitude do tratamento médico a nível de gene e suas principais 

consequências 

 

 

Após as rápidas noções sobre o consentimento informado acima 

enunciadas, cabe-nos enfrentar o problema da (i)licitude92 da terapia gênica, 

enquanto tratamento médico agressivo e de alto risco, capaz de violar a 

integridade física e psíquica do paciente. Em outras palavras, diante da 

superioridade da dignidade humana, do princípio da autodeterminação e do 

                                                 
92

 Ilicitude no sentido da contrariedade de uma conduta com o Direito, por causar lesão a um 
bem jurídico protegido. 
 



 57 

respeito pela integridade física e psíquica do paciente, é legítima a intervenção 

médica a nível de gene, uma vez que eleva enormemente os riscos de lesão a 

esses bens jurídicos protegidos? O consentimento informado é condição 

suficiente para impedir a responsabilização médica, ou seja, justifica a conduta 

violadora da integridade física e moral do sujeito?  

 

De forma geral, a doutrina tem admitido que toda intervenção de caráter 

médico, sem o consentimento do paciente, é ilícita93, e, portanto passível de 

uma responsabilização (seja na esfera cível, penal ou disciplinar)94. Se o 

paciente, porém, consentir, só caberá o ressarcimento dos danos sofridos, se o 

médico não agiu diligentemente, com todas as cautelas e conhecimentos 

necessários para a prática de seu ofício. Assim, o consentimento livre e 

esclarecido é condição necessária, mas não suficiente, para justificar tal 

conduta, quando esta ultrapassar a garantia da vida, da saúde, da integridade 

física e da dignidade do paciente. Quer isto dizer, que o médico ou 

pesquisador, além do dever de agir com diligência e com os conhecimentos 

técnicos necessários, precisa obter o consentimento livre e esclarecido do 

sujeito (ou de seu representante legal) e permanecer dentro dos parâmetros de 

inviolabilidade dos bens jurídico citados, sob pena de ter que indenizá-lo por 

danos materiais e/ou morais. Podemos inferir, em suma, que o consentimento 

                                                 
93

 Para Guilherme de Oliveira, é possível indenização por danos morais – devido à violação ao 
direito de personalidade, o direito do paciente à autodeterminação nos cuidados de saúde, 
ainda que, sem o consentimento, não tenha existido melhora ou piora na saúde do doente. 
OLIVEIRA, Guilherme de in O fim da «arte silenciosa», Temas de Direito (...), p.98/99. 
94  

Por razões da natureza e da dimensão limitada do presente trabalho, abordaremos somente 
o aspecto civil da questão. Importa, apenas destacar a orientação doutrinária de se adotar 
dispositivo legal, que tipifique como crime as intervenções médicas arbitrárias, como p. ex., o 
artigo 156 do Código Penal de Portugal. Nesta direção, segundo Ferrando Mantovani, o mais 
recomendável é positivar um novo tipo penal de atividade médica cirúrgica sem consentimento 
do titular do direito, formulado em termos gerais, a fim de abranger todos os casos de 
intervenções médicas (terapêuticas, terapêutico-experimentais, estéticas, genéticas e não-
genéticas). MANTOVANI, Ferrando. Sobre o genoma humano (...), p. 163. No campo 
disciplinar, por sua vez, o Código de Ética Médica brasileiro, no artigo 46, proíbe o médico de 
realizar procedimento sem prévio aviso do paciente ou de seus representantes, exceto se 
existir iminente perigo de vida, e o Código Deontológico da Ordem dos Médicos, em seu artigo 
38°, consagra o dever de esclarecimento, que tem natureza de dever profissional, 
possibilitando responsabilização independentemente da existência de um contrato com o 
paciente.
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informado é causa de justificação da ilicitude indispensável, mas não suficiente 

para impedir o ressarcimento dos danos advindos de uma inadequada prática 

médica, violadora de bens jurídicos relevantes para o ser humano, como à 

saúde e à integridade física e psíquica. 

 

 No caso específico da terapêutica gênica, pensamos ser um 

procedimento médico lícito, na medida em que cumprir os requisitos éticos e 

jurídicos, inclusive a obtenção do consentimento informado adequado e 

“reforçado”, e respeitar os direitos fundamentais de liberdade, de igualdade, de 

vida, de saúde e de integridade física e psíquica do indivíduo. Daqui para frente 

é o que procuraremos comprovar, por meio da análise das normativas 

pertinentes e jurisprudência correspondente.   
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CAPÍTULO IV: DOS BENS JURÍDICOS PROTEGIDOS (A 

VIDA, A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA, A 

LIBERDADE E A DIGNIDADE HUMANA) E O REGIME 

JURÍDICO APLICÁVEL 

 

 

 

 Até o presente momento, consideramos os aspectos gerais sobre os 

avanços tecnológicos e científicos no âmbito das ciências da vida, sobre a 

terapia gênica e suas implicações éticas e jurídicas, assim como sua relação 

com o consentimento informado. Agora, daremos início à análise do regime 

jurídico aplicável às terapias de genes e o respectivo consentimento informado. 

Surge, então, a primeira questão: diante da multiplicidade dos bens jurídicos 

envolvidos (a vida, a integridade física e psíquica, a liberdade e a dignidade 

humana) nos tratamentos de genes, a legislação atual (civil, constitucional, 

experiência com seres humanos, ensaios clínicos e organismos geneticamente 

modificados) é suficiente para disciplinar a matéria e os possíveis conflitos 

existentes nesse âmbito da atividade médica? 

  

Para respondermos essa indagação, iniciaremos demonstrando a 

necessidade de obtenção do consentimento informado reforçado para o 

tratamento de genes. Em seguida, procuraremos identificar a relação médico-

paciente – que, no momento atual, pode ser entendida como uma relação 

contratual e de consumo, bem como uma relação de natureza diferenciada do 

contrato tradicional, que tem por fundamento a garantia do direito à integridade 

física e jurídica do paciente – e os respectivos regimes jurídicos aplicáveis. Por 

último, verificaremos os princípios jurídicos também aplicáveis ao referido 

tratamento. 
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4.1. A “natureza híbrida” da terapia gênica (tratamento experimental), e 

o consentimento informado “reforçado”  

 

 

Ao longo deste estudo, temos procurado demonstrar a necessidade ou 

não de regras expressas e específicas sobre a terapia gênica, uma vez que se 

constitui um tratamento diferenciado, muito mais invasivo e arriscado para o ser 

humano, e ainda distante da tão sonhada precisão e certezas científicas e 

médicas. Observamos, ainda, que as normativas nacionais e internacionais são 

cautelosas e, quase sempre, remetem a questão para a consulta e autorização 

de comitês especializados, no intuito de garantir a proteção do indivíduo, mas 

não inviabilizar os avanços da biomedicina.  

 

Nesse sentido, o consentimento informado parece ser, no âmbito da 

terapia de genes, um instrumento bastante útil de proteção do paciente, na 

proporção em que for exigida uma informação clara, detalhada e exaustiva 

sobre: os meios e os fins do tratamento, os efeitos principais e secundários, os 

riscos e benefícios, as alternativas terapêuticas e efeitos secundários, a 

possibilidade e consequências da renúncia ao tratamento, os riscos novos 

observados durante o tratamento, a permanência do tratamento, caso 

necessário, após o período de experiências, dentre outros. É, em síntese, o 

consentimento informado reforçado, na feliz expressão do professor André Dias 

Pereira, que impõe acentuar o dever de esclarecimento, quando de 

terapêuticas arriscadas e ainda não consagradas pelos standards 

internacionais.  

 

  No caso do Brasil, as experiências com seres humanos, além de 

observar as diretrizes internacionais e das normas constitucionais de proteção 

do ser humano, três Resoluções do Conselho Nacional de Saúde – órgão 

integrante do Ministério da Saúde – são relevantes: i) a Resolução n° 196/96, 

que estabelece as diretrizes e normas regulamentadoras que envolvam seres 
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humanos, especialmente os itens III.1, III.3, “g” e IV (dispõem sobre a 

necessidade do consentimento livre e esclarecido dos indíviduos-alvo) e III.2 

(considera como pesquisa todo procedimento, de qualquer natureza, que 

envolva o ser humano, cuja aceitação não esteja consagrada na literatura 

científica); ii) Resolução n° 251/97, estabelece as normas de pesquisa que 

envolvem seres humanos para a área temática de pesquisa com novos 

fármacos, medicamentos, vacinas e testes diagnósticos, item I.4 (impõe que, 

em qualquer ensaio clínico e particularmente nos conflitos de interesses 

envolvidos nas pesquisas com novos produtos, a dignidade e o bem estar do 

sujeito incluído na pesquisa devem prevalecer sobre outros interesses, sejam 

econômicos, da ciência ou da comunidade); e iii) Resolução n° 340/04, que 

aprovou as diretrizes para análise ética e tramitação dos projetos na área de 

genética humana, em especial, os itens II.1, “e”, II.2 (definem a terapia gênica 

como pesquisa), III.16 (permite a intervenção no genoma somente em células 

somáticas) e V (disciplina o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – 

TCLE).  

 

As decisões judiciais brasileiras, por outro lado, são numerosas no que 

se refere ao consentimento informado, mas escassas quanto à pesquisa e 

experimentação com seres humanos, cuja problemática é, quase sempre, 

dirimida no âmbito de comitês especializados. Há, contudo, uma decisão 

recente, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS, Agravo de 

Instrumento n° 70018752733, 7a Câmara Cível, de 25.04.2007, Des. Ricardo 

Raupp Ruschel), que nos parece importante, ainda que não trate diretamente 

do consentimento informado (mas sim de um ensaio clínico envolvendo um de 

menor e idade), pois revela a fragilidade do ser humano frente aos interesses 

políticos e econômicos da indústria farmacêutica, assim como demonstra que 

as normas postas podem sim, quando devidamente aplicadas, proteger a 

dignidade humana (e aqui, já demonstro a minha inicial tendência em acreditar 

que há normas jurídicas, no Brasil, suficientes para regulamentar os 

tratamentos em termos de genes). 
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Então vejamos: o laboratório X recorreu da decisão judicial de 1° grau, 

em virtude desta ter acolhido o pedido, efetivado por ente estatal, de 

chamamento do mesmo ao processo, a fim de que responda solidariamente, na 

acão em que o menor Y, representado por sua genitora, intenta manter o 

fornecimento de medicação (em face do seu custo elevadíssimo), após o 

período de experiências científicas (realizadas, em conjunto, pelo laboratório e 

por um hospital universitário).  

 

De fato, trata-se de uma criança de 4 anos de idade, portadora de 

enfermidade genética rara e progressiva, cuja medicação sob teste é indicada 

como terapia de reposição enzimática, atuando aparentemente de forma eficaz 

no tratamento e controle da doença. A adesão ao programa de pesquisa foi 

voluntária e o resultado do estudo promoveu o registro do medicamento na 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), sendo o estudo 

posteriormente encerrado.  

 

Com o término do estudo, o menor foi inscrito no Programa Caritativo de 

Tratamento, para continuar a receber o medicamento, mas que também foi 

extinto, ficando a criança, portanto, sem condições de manter o seu tratamento 

e, conseguintemente, sua condição de saúde e, quem sabe, de vida.  

 

Acertadamente, e com base na Resolução n° 196/96, item III, “m”, “n” e 

“p”, que garante aos pacientes participantes de pesquisa acompanhamento, 

manutenção dos benefícios e acesso ao produto oriundo do estudo, 

independentemente da subscrição a qualquer protocolo, o Juízo de 2° grau 

acatou o pedido do Estado, sob o fundamento principal de que o menor é quem 

deve ser protegido.  

 

Ora, o laboratório, com o registro do medicamento, e o hospital 

universitário – que concluiu estudo relevante – foram perfeitamente 
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beneficiados, na medida em que atingiram seus objetivos. O paciente, 

entretanto, foi, na verdade, um instrumento útil, para que ambas as instituições 

conseguissem os seus fins, uma vez que não teve assegurada a continuidade 

de seu tratamento, sendo posta em risco a sua própria condição de ser vivente 

(para não falarmos, ou imaginarmos, o efeito psicológico e emocional que tal 

fato deve ter provocado nessa criança e em seus familiares).  

 

Estamos, pois, diante de um relevante precedente na jurisprudência 

brasileira, que resguardou a dignidade, a saúde e a vida de um ser humano, 

em detrimento da poderosa e, frequentemente, voraz indústria farmacêutica. 

Assim, por agora, pensamos que, de modo semelhante, as terapias inovadoras 

e de caráter experimental, como a terapia gênica, encontram, mesmo que sem 

regras específicas, amparo na legislação que disciplina as pesquisas em seres 

humanos. É o que restou acima demonstrado neste caso específico. 

 

 

 

4.2. A relação médico-doente e o regime jurídico aplicável 

 

 

Antes de analisarmos, especificamente, as normas jurídicas positivadas 

que regulam o tratamento de genes e a exigência do consentimento informado 

para esses casos, importa verificar qual o modelo de relação médico-paciente, 

mais satisfatório, nos dias de hoje, para garantir o consentimento informado, e, 

por consequência, o direito do paciente à autodeterminação e a sua integridade 

física e psíquica do paciente submetido a uma intervenção médica.  

 

Em síntese, podemos dizer que os autores se revezam entre: i) o 

entendimento de que a relação jurídica médico-paciente se estabelece como 

uma relação contratual e de consumo, em que o direito ao consentimento livre 

e esclarecido é mais um dos direitos que compõe a relação contratual, e a 
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responsabilização pelo seu incumprimento, ou cumprimento inadequado, recai 

apenas sobre as partes contratantes95; e ii) a concepção de que a relação 

jurídica médico-paciente se constitui uma estrutura jurídica diferente do 

contrato tradicional e se fundamenta na proteção ao direito à integridade física 

e psíquica do paciente. Nesse caso, o consentimento informado se impõe 

independentemente de qualquer contrato e vincula todos os sujeitos de direito, 

sejam públicos ou privados96. Vejamos, mais detidamente, os fundamentos 

dessas afirmações. 

 

 

  

4.2.1. A atividade médica como contrato de prestação de serviços 

médicos e como contrato de consumo 

 

 

Para os autores que defendem a relação médico-paciente como um 

contrato, o regime jurídico aplicável é o de direito civil e/ou o de direito do 

consumidor.  

 

A atividade médica, entretanto, apresenta algumas dificuldades diante 

do paradigma contratual clássico: i) em virtude da relação de confiança entre 

médico e paciente e do caráter de continuidade da relação, são, 

frequentemente, realizados oralmente e sem negociações pré-negociais; ii) a 

diversidade de intervenientes (médico, paciente, empresa, clínica, etc.), iii) o 

desequilíbrio das contraprestações; iv) o fato de, nem sempre, o paciente ter a 

                                                 
95

 PEREIRA, André Gonçalo Dias. O Consentimento Informado (...), p.37 e ss. RODRIGUES, 
João Vaz. O Consentimento Informado para o Ato Médico (...), p. 423 e ss. ALMEIDA, Carlos 
Ferreira. Os Contratos Civis de Prestação de Serviço Médico. In Direito da Saúde e da 
Bioética, Lisboa, AAFDL, 1996, p. 89 e ss. 
 
96

 Assim, BARBOSA, Heloisa Helena. A Autonomia da Vontade (...), p. 10; OLIVEIRA, 
Guilherme. Estrutura jurídica do ato médico, consentimento informado e responsabilidade civil 
da equipa de saúde ou do médico. Consentimento Informado. Actas do I Seminário (...), p. 83-
85.  
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capacidade para consentir; e v) as partes contratantes nem sempre são as 

mesmas, como no caso de pais responsáveis pelo tratamento do filho97. 

 

Nesse caso, para André Dias98 e Carlos Ferreira de Almeida99, com o 

recurso à integração contratual (art. 239º do Código Civil Português), o regime 

jurídico aplicável seria o seguinte: i) aplicação, inicial, das regras imperativas 

da profissão médica, da proteção dos consumidores e das que disciplinam os 

direitos e deveres do paciente; ii) em seguida, os costumes, as normas 

deontológicas e os usos; e iii) por fim, as regras inerentes aos contratos de 

mandato ou de empreitada, para os casos possíveis de analogia. 

 

Por outro lado, em Portugal a doutrina distingue a medicina privada (em 

consultórios ou clínicas) da medicina pública (hospitais e centros de saúde). Na 

primeira, os médicos realizam com seus clientes um contrato de prestação de 

serviços médicos sui generis, oneroso, sinalagmático e pessoal100, que é 

disciplinado pelas regras existentes no contrato e, se necessário, pelas normas 

integradoras acima referidas. Para além disso, alguns autores defendem a 

aplicação da Lei de Defesa do Consumidor (Lei nº 24/96, de 31 de Julho), com 

exclusão do regime jurídico relativo à responsabilização do profissional liberal 

pelo descumprimento de seus deveres, já que o art. 23 remete esse regime 

para a legislação extravagante. 

                                                 
97

 Cf. PEREIRA, André Gonçalo Dias. O consentimento para intervenções médicas prestado 
em formulários: uma proposta para o seu controle jurídico. Boletim da Faculdade de Direito 76 
(2000), Coimbra, p. 434-435. 
 
98

 PEREIRA, André Gonçalo Dias. O Consentimento Informado (...), p.37. 
 
99

 ALMEIDA, Carlos Ferreira. Os Contratos Civis de Prestação de Serviço Médico. In Direito da 
Saúde e da Bioética, Lisboa, AAFDL, 1996, p. 89. 
 
100

 Na verdade, a doutrina diverge sobre o tipo contratual, ora admitindo-o como contrato de 
prestação de serviços (Henrique Gaspar, Álvaro dias, etc.), ora como um contrato socialmente 
típico (Pinto Duarte, entre outros), ora como um contrato de prestação de serviços, em que se 
incluem prestações de “trabalho intelectual” (Figueiredo Dias, Sinde Monteiro, etc.). 
Escolhemos, contudo, o tipo contratual referido, admitido por André Gonçalo Dias Pereira, 
apenas como modelo, a fim de compreendermos o regime jurídico aplicável. In PEREIRA, 
André Gonçalo Dias. O consentimento para intervenções (...) p. 435. 
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Já no campo da medicina pública a maioria dos autores entende que há 

uma relação jurídica de serviço público, composta por um ato de gestão pública 

(Decreto-Lei nº 373/79, art. 8º, nº 3 – Estatuto do Médico – e Lei nº 56/79, art. 

12º, Lei do Serviço Nacional de Saúde) e disciplinada pelo DL 48051, de 21 de 

Novembro de 1967. Assim, as instituições de saúde pública respondem 

extracontratualmente pelas atividades médicas realizadas e os médicos, 

mediante o direito de regresso (art. 2º, nº 2, do DL 48051/67).  

 

Há, também, quem admita a existência de uma relação contratual entre 

o paciente e o ente público, sob a forma de um contrato de adesão, da figura 

das relações de fato (relações de massa), oriundas de um comportamento 

social típico101. Resta saber, então, se diante dessas perspectivas, existirá a 

responsabilização por danos não patrimoniais. Nesse caso, os estudiosos 

defendem duas posições: i) a cumulação de responsabilidades, com fulcro nos 

artigos 799º nº 1 (“Incumbe ao devedor provar que a falta de cumprimento ou o 

cumprimento defeituoso da obrigação não procede de culpa sua”), que trata do 

ónus da prova, e 496º, nº 1 (Na fixação de indemnização deve atender-se aos 

danos não patrimoniais), referente aos danos não patrimoniais102;  

 

 Os autores brasileiros, doutra banda, via de regra, entendem a relação 

médico-paciente como um contrato de consumo, em que o médico tem uma 

relação de meio, ou seja, não está obrigado a produzir o resultado esperado 

pelo paciente.  

 

No ordenamento jurídico brasileiro, portanto, esse tipo de relação é 

disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11 de 

                                                 
 
101

 Idem, ibidem. p. 440.  
 
102

 Admitido por André Dias, no texto supracitado, e Rui de Alarcão, In ALARCÃO, Rui de. 
Direito das Obrigações. Coimbra: Coimbra, 1983, p. 212. 
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Setembro de 1990), que estabelece a responsabilidade objetiva dos 

prestadores de serviços privados, no seu artigo 14 (“O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, 

bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e 

riscos), e públicos, no art. 22 e seu parágrafo único (“ Os órgãos públicos, por 

si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra 

forma de empreendimento, são obrigadas a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”. “Parágrafo único. Nos 

casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste 

artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os 

danos causados, na forma prevista nesse código.”).  

 

A responsabilidade objetiva, contudo, não incide sobre o médico 

particular, enquanto profissional liberal, pois, de acordo com o §4° do artigo 14, 

do CDC, “A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada 

mediante a verificação de culpa”. O ônus da prova, no entanto, recai sobre o 

médico, o CDC dispõe como direito básico do consumidor, no seu artigo 6º, 

inciso VIII, a inversão do ónus da prova (“a facilitação da defesa de seus 

direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo 

civil, quando, a critério do juiz, for verossímel a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência”).   

 

 O tipo contratual da relação médico-paciente, porém, não resolve 

algumas dificuldades oriundas da prática médica, como, por exemplo, a 

(in)existência de fundamento jurídico para a obtenção do consentimento 

informado, nos casos de contratos atípicos – que, em existindo de lesões, 

estariam os responsáveis adstritos apenas às regras de caráter deontológico 

ou moral, e, portanto, sem força impositiva. Além disso, não resolve questões 

que envolvam conflitos entre direitos fundamentais de ambas as partes, como, 

p. ex., o direito fundamental a liberdade de investigação versus o direito 
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fundamental de liberdade de consentimento. Aqui, portanto, admitimos a 

aplicabilidade dos direitos fundamentais nas relações jurídicas entre 

particulares. 

 

 Assim, acompanhando o posicionamento do professor Guilherme de 

Oliveira103 e outros, compreendemos a relação médico-paciente, 

independentemente do tipo de estrutura que venha a ter, como uma atividade 

fundamentada na dignidade humana e no direito à integridade física e psíquica 

do paciente. Desta forma, o respeito à autonomia do paciente e o 

consentimento informado se impõem, ainda que não estejam previstos no 

contrato, e devem ser interpretados com base no princípio da dignidade 

humana, nos direitos fundamentais do homem e nos direitos de personalidade. 

Incidem, portanto, nessas relações, primeiramente os dispositivos 

constitucionais que disciplinam a dignidade humana e os direitos fundamentais. 

Em seguida, as normas previstas no Código Civil sobre os direitos de 

personalidade e, supletivamente, as normas disciplinadoras dos negócios 

jurídicos, incluindo os contratos civis e do consumidor.  

 

 

 

4.2.2. A atividade médica fundamentada no direito à integridade física e 

psíquica do paciente 

 

 

Cabe destacar que, ao admitirmos a aplicação dos direitos fundamentais 

nas relações jurídicas privadas em conflito – como, por exemplo, num 

divergência entre a liberdade científica do médico/pesquisador e a liberdade de 

consentimento do paciente – entraremos num campo doutrinariamente 

                                                 
103

 OLIVEIRA, Estrutura Jurídica do Acto Médico, Consentimento Informado e 
Responsabilidade Médica. Temas de Direito da Medicina, Coimbra, Coimbra Editora, 1999, p. 
63 e ss.  
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bastante controverso e, ainda, distante de solução. Mas o desafio também é 

muito interessante, quando pensamos na curiosa realidade dos Ordenamentos 

Jurídicos Brasileiro e Português. É que, no Brasil, não há regra constitucional 

expressa sobre a eficácia jurídica dos direitos fundamentais e, entretanto, a 

maior parte dos autores a defendem, com base nos princípios constitucionais 

da supremacia da Constituição, da dignidade da pessoa humana, da 

solidariedade e da aplicação imediata dos direitos fundamentais. Em Portugal, 

por sua vez, há dispositivo constitucional expresso sobre o tema (CRP, artigo 

18º, nº 1), mas uma parte considerável de seus autores resistem a sua 

aplicação, sob argumentos diversos. 

 

 

 

4.2.2.1. A eficácia jurídica dos direitos fundamentais de liberdade nas 

relações entre particulares: construções teóricas e principais defensores  

 

 

Qual a eficácia dos direitos fundamentais na ordem jurídica privada? Os 

direitos fundamentais vinculam do mesmo modo e na mesma extensão o 

Estado e os particulares? Questões como essas, ou assemelhadas, vêm 

ocupando a doutrina jurídica de diversos países (Alemanha, Áustria, França, 

Espanha, Portugal, Brasil, entre outros) desde meados do século XX. É que as 

suas possíveis soluções afetam valores e princípios constitucionais importantes 

– como o princípio da igualdade, a autonomia privada, a separação dos 

poderes, a liberdade individual, etc. Além disso, esses problemas passaram a 

ter uma incidência apreciável na prática104 e a dogmática jurídica mais 

especializada ainda não firmou posicionamento sobre o tema e nem a 

                                                 
104

 Diversos são os casos práticos (reais ou hipotéticos) elencados pelos autores. A título de 
exemplificação, ver José Carlos Vieira de Andrade. Os Direitos Fundamentais na Constituição 
Portuguesa de 1976. 2

a
 ed. Coimbra, Almedina, 2001, p. 241-242 e STEINMETZ, Wilson 

Antônio. A Vinculação dos Particulares a Direitos Fundamentais. São Paulo, Malheiros, 2004, 
p. 36-38. 
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legislação constitucional da maioria dos países estabeleceu normas claras a 

respeito do mesmo. Importa, pois, conhecer e analisar as principais teorias que 

procuram responder a essas indagações, bem como as suas refutações. 

 

Assim, neste item descreveremos e analisaremos as principais teorias e 

objeções existentes sobre a eficácia dos direitos fundamentais nas relações 

jurídicas privadas, destacando o núcleo básico de cada uma das teorias, suas 

críticas, seus fundamentos jurídicos e seus principais defensores. 

 

Partiremos, ademais, do pressuposto de que, no momento atual, a maior 

parte dos juristas (com exceção das teorias norte-americanas, como a da state 

action) admite a existência da eficácia jurídica dos direitos fundamentais na 

esfera das relações privadas, restando, ainda, fixar o seu alcance e extensão. 

Nessa perspectiva, nos ateremos as três teorias, no nosso entender, mais 

relevantes sobre o tema: a teoria da eficácia jurídica mediata, a teoria dos 

deveres de proteção e a teoria da eficácia jurídica imediata.  

 

 

 

a) A teoria da eficácia jurídica mediata ou indireta 

 

 

 A tese da eficácia mediata ou indireta tem sua origem no direito alemão 

e nos estudos de Gunther Durig, tendo sido acatada pelo Tribunal 

Constitucional da Alemanha no famoso “caso Luth”. Essencialmente, essa 

teoria defende a não aplicação direta dos direitos fundamentais nas relações 

jurídicas entre privados e a não admissão dos mesmos como direitos subjetivos 

alegados a partir da Constituição, sob o fundamento de que, admitindo-se tais 

situações, se atingiria, gravemente, o princípio da autonomia privada e se 

desconfiguraria o direito privado. Para seus defensores, a referida tese garante 
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a identidade, autonomia e função do direito privado, assim como promove a 

certeza jurídica e impede a “panconstitucionalização” da ordem jurídica. 

 

Caracteriza-se, outrossim, por sustentar que os efeitos jurídicos das 

normas de direitos fundamentais nas relações interprivadas são produzidos, 

primeiramente, mediante a intervenção do legislador de direito privado, e do 

juiz e dos tribunais, num segundo momento. Desta forma, compete ao 

legislador criar normas jurídicas específicas que fixem o conteúdo, as 

condições de exercício e o alcance desses direitos nas relações entre 

particulares, e ao juiz, diante do caso concreto e da ausência de disposições 

legislativas específicas, interpretar e aplicar as normas de direito privado, 

conforme aos direitos fundamentais, especialmente os dispositivos que 

possuem cláusulas gerais e conceitos indeterminados. 

 

Por outro lado, as principais objeções sofridas pela teoria da eficácia 

indireta são as seguintes: i) ela não oferece solução alguma para os casos em 

que existe omissão por parte do Legislativo, já que não admite qualquer efeito 

suplementar produzido pelos direitos fundamentais com apoio na Constituição; 

ii) a autonomia do direito privado não pode ser razão suficiente para a falta de 

ação do Judiciário, quando chamado a dirimir conflitos que envolvam os 

direitos fundamentais na esfera privada; iii) a relação entre direito constitucional 

e direito privado não é de exclusão, mas de complementação; iv) a teoria da 

eficácia mediata pode se transformar numa proposta de “legalização” dos 

direitos fundamentais, de troca do princípio da constitucionalidade pelo 

princípio da legalidade; v) algumas evidências empiricamente verificáveis, 

especialmente nos países “não desenvolvidos” ou “em desenvolvimento” não 

podem ser desprezadas, como a omissão, a morosidade e o deficit 

legislativo105. 

                                                 
105

 Assim, Wilson António Steinmetz, A Vinculação dos Particulares (..,) p. 136-150 e Jorge 
Reis Novais, Os Direitos Fundamentais nas Relações Jurídicas entre Particulares, p. 7. 
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b) A teoria da eficácia jurídica imediata ou direta 

 

 

A tese da eficácia jurídica imediata – que tem como um de seus 

principais defensores Hans Carl Nipperdey e que foi acolhida pela Câmara 

Primeira do Tribunal do Trabalho da Alemanha – defende a aplicação dos 

direitos fundamentais na qualidade de direitos públicos subjetivos 

constitucionais, que podem ser invocados tanto frente ao Estado como perante 

os particulares. Da mesma maneira que a teoria dos deveres de proteção 

estatal, destaca as dimensões objetivas e subjetivas dos direitos fundamentais, 

produtoras, especialmente, dos efeitos de irradiação por toda a ordem jurídica. 

Aduz, ainda, que os efeitos dos direitos fundamentais nas relações jurídicas 

interprivadas ocorrem, primeiramente, por meio do legislador – criando as 

normas jurídicas específicas sobre a aplicação dos mencionados direitos nas 

relações entre particulares – e, seguidamente, mediante a intervenção judicial, 

que aplicará e interpretará as normas de direito privado sob a égide dos direitos 

fundamentais. Os poderes do juiz, entretanto, são mais amplos, uma vez que 

essa teoria permite a aplicação direta dos preceitos constitucionais e dos 

direitos fundamentais, caso inexista legislação pertinente ao tema. 

  

Entre as críticas à teoria da eficácia imediata, algumas se 

sobressaem106: i) não encontra dispositivo expresso na maioria das 

Constituições da atualidade; ii) ignora as diferenças existentes entre a relação 

particular-Estado (onde o Estado não é titular de direitos fundamentais) e a 

relação particular-particular, em que há uma igualdade de tutela dos direitos 

fundamentais; iii) o recurso imediato a direitos fundamentais para dirimir 

                                                 
106

 Por todos, Wilson Antônio Steinmetz, A Vinculação dos Particulares (...,) p. 164 e ss. 
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conflitos jurídico-civis ameaça a identidade do direito privado; iv) amplia 

demasiadamente os poderes do juiz; v) provoca a inflação dos direitos 

fundamentais. 

  

Acrescentem-se a isso, as principais refutações realizadas, em estudo 

bastante detalhado e de uma construção teórico-dogmática bastante coerente 

e consistente, pelo professor Jorge Reis Novais, em texto produzido durante as 

aulas do mestrado107, quais sejam: i) a citada teoria parte de uma constatação 

fática (a multidimensionalidade das ameaças sobre os direitos fundamentais e 

a respectiva necessidade de tutela), porém o desenvolvimento dogmático é 

discutível, já que extrapola quando reconhece a aplicabilidade direta como a 

via adequada para coibir essas ameaças; ii) a existência de poderes privados 

não é a situação prevalente na vida privada, em que os desequilíbrios 

existentes são próprios de uma vida plural e são passíveis de ser resolvidos 

adequadamente pela legislação ordinária; iii) a teoria da eficácia imediata 

implica uma mudança radical na história, na teoria e na prática dos direitos 

fundamentais; iv) os defensores dessa teoria excluem ou atenuam a aplicação 

do princípio da igualdade – princípio estruturante do Estado de Direito – e não 

consideram que a maioria das ameaças ou lesões a direitos fundamentais nas 

relações interprivadas ocorre no âmbito do direito a igualdade; v) desconsidera 

o princípio da proibição do excesso; vi) afeta o equilíbrio da separação dos 

poderes própria do Estado de Direito; e vii) degrada os direitos fundamentais 

como garantias jurídicas e, por conseguinte, mina a força normativa da 

Constituição. 

c) A teoria dos deveres de proteção do Estado 

 

                                                 
107

 Jorge Reis Novais, Os Direitos Fundamentais nas Relações Jurídicas entre Particulares, 
texto não publicado até o presente momento e distribuído durante as aulas ministradas na 
disciplina Direitos Fundamentais B, do Mestrado em Direito da Faculdade de Direito de Lisboa, 
ano 2005/2006. 
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 A teoria dos deveres de proteção do Estado está centrada na dimensão 

objetiva dos direitos fundamentais e, em decorrência dos conteúdos jurídico-

objetivos desta, na obrigação jurídica que todos os órgãos estatais têm de 

proteger os direitos fundamentais. Está também alicerçada no princípio do 

Estado de Direito e no respectivo monopólio estatal da autoridade e da força 

legítima108, tendo Claus-wilhelm Canaris como um de seus mais importantes 

defensores109. 

  

Tem como traços característicos a recusa à aplicação direta dos direitos 

fundamentais, enquanto direitos subjetivos, contra outros entes privados e a 

defesa de um outro tipo de eficácia jurídica para os mesmos nas relações 

jurídicas interprivadas, na medida em que admite, em caráter excepcional, que 

o juiz se utilize diretamente da norma constitucional, a fim de solucionar 

conflitos entre particulares. Assegura, ademais, que os efeitos dos direitos 

fundamentais nas relações jurídicas entre particulares devem realizar-se, 

inicialmente, por meio do legislador e, posteriormente, nos casos de omissão 

legislativa ou de insuficiência das técnicas do direito privado, via intervenção 

judicial, interpretando as normas ordinárias conforme a Constituição e 

preenchendo os conceitos indeterminados e as cláusulas gerais.  

  

Finalmente, seus principais opositores argumentam que ela favorece a 

insegurança jurídica, uma vez que amplia os poderes do juiz, torna a proteção 

dos direitos fundamentais refém da vontade incerta do legislador ordinário110 e 

                                                 
 
108

 José Carlos Vieira de Andrade. Os Direitos Fundamentais (...), p. 248. 
 
109

 Benedita Ferreira da Silva Mac Crorie, A Vinculação dos Particulares aos Direitos 
Fundamentais. Coimbra, Almedina, 2005, p. 33. 
 
110

 Daniel Sarmento, Direitos Fundamentais e Relações Privadas. Rio de Janeiro, Lúmen Juris, 
2004, p. 261 
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se constitui numa solução artificial, já que não responde à pergunta sobre a 

vinculação dos particulares aos direitos fundamentais111. 

 

 

d) Algumas considerações conclusivas  

 

 

 A discussão em torno da eficácia jurídica dos direitos fundamentais nas 

relações jurídicas entre particulares gira sempre, com maior ou menor clareza, 

em torno das soluções apontadas para as seguintes questões: i) qual a eficácia 

jurídica que os dispositivos constitucionais de direitos fundamentais produzem 

na ordem jurídica privada? ii) quem são os destinatários das normas 

constitucionais de direitos fundamentais: o Estado ou os particulares? iii) os 

direitos fundamentais são instrumentos adequados para garantir a liberdade 

individual contra a ameaça ou lesão dos particulares? E, se são, em que 

extensão? e iv) quem é competente, e em que medida, para garantir a proteção 

da liberdade individual perante os particulares: o legislador ou o juiz? Com 

efeito, diante de tais indagações, pensamos que a melhor teoria será aquela 

que explicar racionalmente o problema, em suas causas e consequência, em 

perfeita consonância com os princípios jurídicos aceitos pela comunidade 

jurídica, no momento presente, e com os anseios maiores da vida societária. 

Dentro desses critérios, analisaremos, a seguir, as teorias que acima foram 

expostas. 

 

Em síntese apertada, podemos afirmar que a pedra de toque da teoria 

da eficácia jurídica mediata nas relações interprivadas é a sua recusa a 

qualquer efeito adicional dos direitos fundamentais com fundamento nos 

dispositivos jurídicos constitucionais. Inviabiliza, de logo, qualquer possibilidade 

de resolução do conflito entre as partes, com base nos direitos fundamentais e 

                                                 
 
111

 Wilson Antônio Steinmetz, A Vinculação dos Particulares (...), p. 152. 
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na Constituição, quando o Poder Legislativo não tiver se pronunciado sobre o 

tema em litígio. Assim sendo, pensamos que essa teoria é insuficiente e 

inadequada para explicar a existência da eficácia dos direitos fundamentais 

também na esfera das relações jurídicas privadas, visto que não soluciona os 

casos de omissão legislativa e nem admite a dissolução dos conflitos sociais 

mediante a atuação supletiva do Poder Judiciário, com apoio nas normas 

jurídicas constitucionais. Não corresponde, pois, às necessidades da sociedade 

atual – complexa e diversificada.  

 

A teoria da eficácia jurídica imediata, de outro modo, está centrada na 

aplicação dos direitos fundamentais constitucionalmente consagrados na 

qualidade de direitos subjetivos oponíveis em face do Estado e também dos 

particulares. Defende, ainda mais, a ampliação dos poderes dos magistrados, 

para dirimir os conflitos oriundos da colisão dos direitos fundamentais nas 

relações privadas, quando o Poder Legislativo for silente sobre o assunto, mas 

utiliza mecanismos jurídicos, como a ponderação dos direitos fundamentais em 

colisão, sem solucionar questões importantes concernentes aos princípios 

estruturantes da ordem jurídica constitucional.  

 

Em que pesem as suas relevantes intenções e fundamentos sociais, sob 

o ponto de vista do raciocínio lógico-jurídico, a supracitada teoria carece, ainda, 

de um melhor desenvolvimento no campo de sua estrutura e de suas 

consequências. É que seus defensores enfatizam as suas “causas” – as 

concepções contemporâneas de Constituição, Estado, sociedade e direitos 

fundamentais – e seus fins (a defesa da efetividade dos direitos fundamentais e 

da força normativa da Constituição), mas não explicam satisfatoriamente os 

seus mecanismos e os seus resultados diante das situações concretas de 

colisão entre os direitos fundamentais numa relação jurídica entre particulares, 

como p. ex., quando a questão envolve o princípio da igualdade. De fato, 

afirmar que a vinculação dos particulares a direitos fundamentais se materializa 

como uma eficácia atenuada por estruturas de ponderação que, no caso 
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concreto, consideram os direitos fundamentais em conflito e as circunstâncias 

relevantes, não satisfaz a necessidade de demonstração e explicação de como 

se daria isso, ou seja, de como seria realizado o sopesamento de dois direitos 

que implicam os mesmos argumentos para a sua garantia. Percebemos, então, 

que os textos propõem uma nova leitura e interpretação dos direitos 

fundamentais, mas escapam à análise estrutural, ao desenvolvimento e a 

aplicação desses novos conceitos. 

 

Finalmente, a teoria dos deveres de proteção estatal tem como pilares a 

rejeição da aplicação direta dos direitos fundamentais, enquanto direitos 

subjetivos, perante outros particulares, e a defesa de uma eficácia diferenciada 

para os mesmos. Nesta perspectiva, os direitos fundamentais produzem efeitos 

nas relações jurídicas interprivadas mediante o reconhecimento de uma 

dimensão objetiva, de onde resultam, para todos os poderes estatais, especiais 

deveres de proteção, os quais permitem, excepcionalmente, ao juiz recorrer 

diretamente à norma constitucional, a fim de solucionar os conflitos entre 

particulares.  

 

Até o momento, a teoria acima mencionada, embora, aos nossos olhos, 

represente concepções mais tradicionais do direito e da sociedade, parece 

adequar-se aos requisitos da racionalidade e da dogmática jurídica, pois 

consegue explicar com mais clareza e precisão a existência da eficácia jurídica 

nas relações particulares, bem como a sua maneira de ser e o seu alcance. 

Desta forma, a teoria dos deveres de proteção apresenta uma lógica que: i) 

tem como fundamento o Estado de Direito, em seu modelo com pilares na 

separação de poderes e nos direitos fundamentais; ii) parte da concepção de 

direitos fundamentais somente em face do Estado, sob o argumento de que, 

com o advento do Estado Social e Democrático de Direito, as concepções de 

separação de poderes e de direitos fundamentais realmente mudaram, mas a 

estrutura e racionalidade dos mesmos se mantém, isto é, direitos fundamentais 

contra o Estado e equilíbrio harmónico entre os três poderes estatais; iii) 
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defende a proteção da liberdade individual nas relações interprivadas por 

intermédio dos deveres de proteção do Estado. A partir dessas balizas, então, 

explica que a eficácia jurídica das normas constitucionais de direitos 

fundamentais nas relações interprivadas se dá por meio da intervenção estatal, 

primeiramente, no âmbito legislativo – com leis ordinárias que disciplinem as 

questões relativas aos direitos fundamentais – e, em seguida, na esfera do 

judiciário, em razão da omissão legislativa e somente em casos excepcionais. 

Fixa, então, o tipo, a forma e a extensão da eficácia, o destinatário das 

mesmas (o Estado) e a quem cabe proteger a liberdade individual da lesão ou 

ameaça a direitos fundamentais (o Poder Legislativo).  

 

Do nosso ponto de vista, ainda que a teoria da proteção dos deveres de 

proteção estatal pareça corresponder aos requisitos da racionalidade e da 

dogmática jurídica tradicional, pensamos que ela pode funcionar melhor em 

contextos relativamente desenvolvidos, sob o aspecto social, econômico, 

político e jurídico. Em países em desenvolvimento, como o Brasil, onde as 

desigualdades são gritantes e os poderes estatais se mostram, ainda, 

incompetentes para organizar e gerir o convívio social, tal teoria se torna 

também insuficiente, porque restringe os poderes do juiz, figura que se tem 

tornado decisiva para corrigir e atenuar o deficit legislativo e a omissão ou 

abusos do Poder Executivo. Isso, no entanto, não significa a defesa de poderes 

absolutos para os magistrados, o que seria também bastante temeroso, mas 

que, da forma como se encontra a sociedade brasileira atual, alguém (ou 

melhor, alguma instituição) há que atenuar os gravíssimos problemas oriundos 

da ausência ou demora na prática legislativa e executiva. Nesse caso, é de se 

perguntar o que adianta ter um direito perfeitamente construído, do ponto de 

vista lógico, mas que efetivamente não consegue resolver os conflitos sociais 

e, muito menos, fazer justiça? Embora indispensável em qualquer democracia, 

o modelo tradicional de Estado de Direito – com alicerce na legalidade, na 
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garantia dos direitos fundamentais e na separação dos poderes – não atende, 

em grande parte, à exigência de uma sociedade justa112 

 

O que nos parece inquestionável, no Brasil de hoje é que o direito 

dogmático tradicional não vem sendo capaz de dirimir os intricados conflitos de 

uma sociedade imensa, bastante diferenciada e profundamente desigual113. 

Assim, penso que o desafio maior, para os estudiosos do direito brasileiro, é 

exatamente reconstruir um direito dogmático capaz de se adequar às 

necessidades sociais do momento, se é que isso é possível. Em face disso, 

nos últimos anos vem ocorrendo um grande movimento nas Universidades de 

todo o país no sentido de pensar nas mudanças de paradigmas da ciência 

atual – com o fomento e a criação de diversos curso multidisciplinares – bem 

como na descoberta de “caminhos” e instâncias diferenciadas para a resolução 

de conflitos e amenização das desigualdades sociais. Especificamente, as 

Faculdades de Direito promovem a discussão sobre a possibilidade de ruptura 

com a tradicional dogmática do direito e investe na diversificação das 

instâncias e de procedimentos para a resolução de conflitos e para a promoção 

da inclusão social. Fomentam, ainda mais, a discussão de teorias e soluções 

que conjuguem os diversos ramos do saber, como meio de se obter soluções 

mais justas e mais adequadas às necessidades da sociedade brasileira114. 

 

Vivemos, na verdade, um momento de transição e de “nebulosidade”, 

em que tudo parece estar por construir (ou reconstruir) e o Brasil tem-se 

mostrado capaz de promover, em larga escala, a participação da sociedade. 

                                                 
112

 Para Celso Fernandes Campilongo, a lei tem se constituído num instrumento relativamente 
impotente quando a crise dos mecanismos de articulação do consenso – Poder Legislativo, 
Poder Judiciário e Poder Executivo – coloca em debate todos os valores sociais. Celso 
Fernandes Campilongo, O Judiciário e a Democracia no Brasil, Revista USP, Dossiê Judiciário, 
n° 21, mar.-mai./1994, <http://www.usp.br/revistausp/n21/dossie10.pdf>, Acesso em 20 de 
Novembro de 2006, p. 3. 
  
113

 Assim também, Celso Fernandes Campilongo, p.6. 
114

 De modo semelhante, José Eduardo Faria, Introdução: O Judiciário e o Desenvolvimento 
Econômico, in Direitos Humanos, Direitos Sócias e Justiça, José Eduardo Faria (organizador), 
1

a
 ed., 2a tiragem, São Paulo, Malheiros Editores, 1998, p. 26. 

http://www.usp.br/revistausp/n21/dossie10.pdf
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Até mesmo poderes tradicionalmente distanciados da população – como o 

Poder Judiciário – está sendo chamado ao intercâmbio com os demais setores 

da sociedade. Diante disso, dificilmente o Direito poderia ficar alheio ou 

encastelado em suas construções meramente teóricas. Há, decerto, que se 

teorizar, mas para se conseguirrem meios adequados a fins sociais mais 

justos. 

 

Ressaltamos, por último, que, mais adiante, detalharemos e 

reforçaremos o nosso posicionamento, quando do exame dos demais fatores 

que entendemos influenciar o posicionamento dos juristas brasileiros quanto à 

adoção da teoria da eficácia jurídica imediata nas relações jurídicas entre 

particulares.   

 

 

 

4.2.2.2. A vinculação dos particulares a direitos fundamentais no direito 

brasileiro e no direito português 

 

 

Até então, levamos em consideração apenas os aspectos doutrinários 

da eficácia dos direitos fundamentais nas relações jurídicas entre particulares. 

A partir de agora, porém, nossa análise será sobre a positivação desse assunto 

nas ordens jurídicas constitucionais do Brasil e de Portugal. Para esse intento, 

abordaremos, em primeiro lugar, o modo como as Leis Fundamentais desses 

dois países acolheram o tema da vinculação dos particulares a direitos 

fundamentais, bem como as razões que as justificaram. Em segundo lugar, 

observaremos as teorias que prevalecem em ambos os Ordenamentos 

Jurídico-constitucionais. Por fim, examinaremos os posicionamentos 

jurisprudenciais. 
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a) Positivação e fundamentação jurídico-constitucional da vinculação dos 

particulares a direitos fundamentais 

 

 

Na Ordem Jurídica brasileira inexiste, até o momento, disposição 

constitucional expressa sobre a vinculação dos particulares a direitos 

fundamentais, porém os seus defensores a fundamentam conjugando a norma 

constitucional da aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais, artigo 5°, § 

1°, da Constituição Federal de 1988 (“As normas definidoras dos direitos e 

garantias fundamentais têm aplicação imediata”) com os princípios jurídico-

constitucionais da supremacia da Constituição, da dignidade da pessoa 

humana, da solidariedade, da unidade material do Ordenamento Jurídico. 

Utilizam, outrossim, argumentos outros de natureza ética, histórica e 

sociológica para fundamentar o acolhimento da eficácia jurídica dos direitos 

fundamentais no âmbito das relações privadas na ordem jurídica 

constitucional115. 

 

No que se refere ao desenvolvimento doutrinário do tema no Brasil, há, 

ainda, poucos estudos aprofundados, mas, dentre os autores que trataram da 

matéria, observamos que a maioria tende a admitir a eficácia imediata dos 

direitos fundamentais nas relações jurídicas privadas, com alguns 

posicionamentos mais amplos e outros tendendo para as posições moderadas 

ou diferenciadas, com a ponderação dos interesses e a observância dos 

valores consagrados pela Constituição116.  

                                                 
115

 Wilson Antônio Steinmetz, A Vinculação dos Particulares (...), p. 97 e ss. 
 
116

 Daniel Sarmento, Direitos Fundamentais e (...,) p. 277 e ss., Wilson Antônio Steinmetz, A 
Vinculação dos Particulares (...), p. 295/296 e ss., SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos 
Direitos Fundamentais. 4ª ed. Porto Alegre, Livraria do Advogado, 2004, p. 370, Jane Reis 
Gonçalves Pereira, Apontamentos sobre a Aplicação das Normas de Direito Fundamental nas 
Relações Jurídicas entre Particulares, in A Nova Interpretação Constitucional: Ponderação, 
direitos fundamentais e relações privadas, Luís Roberto Barroso (organizador), 2

a
 ed. revista e 

atualizada, Rio de Janeiro, Renovar, 2006, p. 181 e ss. 
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Já o direito português possui dispositivo constitucional expresso sobre a 

vinculação dos particulares a direitos fundamentais, artigo 18°, n. ° 1, da 

Constituição da República Portuguesa (“Os preceitos constitucionais 

respeitantes aos direitos, liberdades e garantias são directamente aplicáveis e 

vinculam as entidades públicas e privadas”). Tal fato, a princípio, poderia 

entender-se como um caso de eficácia jurídica imediata ou direta dos 

particulares a direitos fundamentais, mas não é o que se verifica nos estudos 

teóricos e na prática judiciária.   

 

Em verdade, a doutrina portuguesa possui um maior desenvolvimento 

doutrinário sobre o tema, mas, ainda sem consenso entre os seus autores, que, 

em sua maioria, parecem não aderir plenamente à tese da eficácia imediata 

dos direitos fundamentais frente aos particulares117. Outras vezes, parecem 

tender para as soluções diferenciadoras118, ou assumem a teoria dos deveres 

de proteção estatal119. Adicione-se a isso, o fato de que os autores discutem as 

questões práticas e suas consequências jurídicas, mas desconsideram, ou não 

dão tanta relevância, aos fundamentos sociais, políticos, ideológicos e 

filosóficos que o assunto comporta. 
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 Jorge Miranda, Manual de Direito Constitucional Tomo IV: Direitos Fundamentais, 3
a
 edição, 

Coimbra, Coimbra, 2000, p. 320-327, Carlos Alberto da Mota Pinto, Teoria Geral do Direito 
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a
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 Jorge Reis Novais, Os Direitos Fundamentais nas Relações Jurídicas entre Particulares, 
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disciplina Direitos Fundamentais B, do Mestrado em Direito da Faculdade de Direito de Lisboa, 
ano 2005/2006. 
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b) Teorias prevalentes: forma e extensão da vinculação a direitos 

fundamentais nas relações entre particulares 

 

 

Como acima já referido, no Brasil, a teoria da eficácia jurídica imediata 

matizada (graduada ou atenuada) por estruturas de ponderação 

(especialmente com fulcro no princípio da proporcionalidade) e que, diante do 

caso concreto, considera os direitos fundamentais em colisão e as 

circunstâncias relevantes do caso, tende a ter uma maior adesão por parte dos 

juristas e dos aplicadores do direito. Deste modo, diante do caso concreto, em 

existindo legislação específica, suficiente e conforme à Constituição Federal e 

aos direitos fundamentais, o Poder Judiciário, em atendimento ao princípio 

democrático e ao princípio da separação dos poderes, deve manter-se dentro 

dos padrões legislativos previstos. Se, contudo, inexista previsão legislativa, 

deverá aplicar diretamente os preceitos constitucionais. Expande, pois, as 

funções judiciais e amplia os efeitos das normas constitucionais sobre a esfera 

de relações privadas. 

 

Nas terras lusas, de outra maneira, o que se percebe é uma forte (ou 

predominante) tendência para as teorias que admitem a aplicação, 

primeiramente, das regras de direito privado e, posteriormente, os dispositivos 

constitucionais, sem contudo haver uma maior ampliação dos poderes dos 

magistrados. Parece existir, ademais, uma maior eficácia e eficiência das 

normas de direito privado na regulação da vida societária120, o que, talvez, 

possa ser explicado pelo seu melhor desempenho nas tarefas legislativas. 

 

E nós pensamos – e é o que este trabalho busca demonstrar – que 

essas diferenças de posicionamentos entre os juristas brasileiros e 

                                                 
120

 Neste sentido, Vieira de Andrade afirma que, por vezes, a legislação de direito privado e do 
direito do trabalho acompanha mais de perto a evolução social e reflete, de modo mais intenso, 
os valores constitucionais do que a jurisprudência. 
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portugueses se dão em razão das diferenças económicas, sociais, políticas e 

ideológicas, bem como da diferente formação jurídica existente entre os 

operadores do direito de Brasil e Portugal. Em outras palavras, acreditamos 

que a forma de construir, interpretar e aplicar o direito estão intrinsecamente 

relacionadas com os fatores sociais, econômicos, políticos e ideológicos que 

permeiam a sociedade de ambos os países.  

 

 

 

c) Posicionamento jurisprudencial 

 

 

De certa forma, em consonância com a doutrina nacional, os juízes e 

tribunais brasileiros, sejam os Tribunais Estaduais ou os Tribunais Superiores 

(Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e Tribunal Superior do 

Trabalho), vêm demonstrando, em suas decisões, uma certa adesão à teoria 

da eficácia jurídica imediata dos direitos fundamentais nas relações entre os 

particulares, ainda que não se perceba uma construção teórica sistematizada 

nesse sentido. O Supremo Tribunal Federal, p. ex., não formulou nenhum 

posicionamento específico sobre o tema e os demais tribunais, principalmente 

o Tribunal Superior do Trabalho, tendem, fortemente, a aplicar diretamente os 

dispositivos constitucionais dos direitos fundamentais nas questões envolvendo 

particulares121. 

 

A República Portuguesa, por outro lado, também não possui 

jurisprudência firmada sobre o assunto. Nessa perspectiva, o Tribunal 

Constitucional apresenta, até o momento, poucas decisões sobre a eficácia 

jurídica dos direitos fundamentais nas relações entre particulares – o que, 

                                                 
121

 Wilson Antônio Steinmetz, A Vinculação dos Particulares (...), p. 289-293. Com o mesmo 
entendimento, Daniel Sarmento, Direitos Fundamentais e (...), p. 292-297 e Jane Reis 
Gonçalves Pereira, Apontamentos sobre a Aplicação (...,), p. 178-180. 
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certamente, se dá em razão da impossibilidade de recurso direto para esta 

Corte122 – não se tendo, ainda, manifestado definitivamente sobre a forma e a 

extensão da vinculação dos particulares a direitos fundamentais. 

 

Já os Tribunais ordinários tendem a admitir, à primeira vista, uma 

eficácia jurídica imediata, mas não absoluta, com adoção de soluções 

diferenciadas e resultantes da estrutura normativa e da natureza principiológica 

dos direitos fundamentais. 

  

Em breves linhas, são esses os aspectos de positivação e de 

fundamentação que consideramos relevantes sobre a vinculação dos 

particulares a direitos fundamentais. 

 

 

 

4.3. A proteção da dignidade humana como princípio nuclear 

 

 

Temo-nos referido sempre à dignidade humana como princípio basilar e 

norteador de toda a atividade humana – e, especificamente, à atividade médica 

– que pode pôr em risco os bens mais importantes para o ser humano, como a 

vida, a saúde, a integridade física e psíquica e a liberdade. Necessário se faz, 

agora, aprofundarmos mais um pouco o exame desse princípio ético e jurídico 

tão relevante na história humana. 

 

Assim, temos que a dignidade do ser humano, do ponto de vista moral, 

teve um grande impulso com o Iluminismo e tem, no seu conceito moderno, 

                                                 
 
122

 Benedita Ferreira da Silva Mac Crorie, A Vinculação dos Particulares (...,), p. 86 e ss. 
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íntima relação com a filosofia moral de Emmanuel Kant123. Para ele o homem é 

caracterizado pela sua autonomia moral, pela sua qualidade como sujeito e 

como ser único e irrepetível. O ser humano, em razão de sua natureza, se 

constitui numa pessoa e tem um valor absoluto e foi essa concepção cristã e 

filosófica que fundamentou o conceito de homem na Constituição124.  

 

Atualmente, entretanto, com o advento das novas tecnologias e avanços 

da ciência, autores, como Hans Jonas, defendem um novo imperativo moral, 

segundo o qual as ações humanas devem estar baseadas na responsabilidade, 

principalmente na responsabilidade com as gerações vindouras125 

                                                 
123

 De acordo com Roberto Adorno, “das diversas conceituações de dignidade humana, a de 
raiz kantiana é, sem dúvidas, uma das mais influentes no pensamento contemporâneo. 
Segundo Kant, cada pessoa deve ser tratada sempre como um fim em si e nunca como um 
simples meio para satisfazer interesses alheios. A dignidade é apresentada como exatamente 
o contrário do «preço», isto é, daquele valor que pode dar-se por algo. A dignidade refere-se 
precisamente a algo (ou melhor, a alguém) que não tem equivalente, porque por sua própria 
natureza é irrepetível. As coisas têm «preço»; as pessoas têm «dignidade» “. ADORNO, 
Roberto. A dignidade humana como noção chave na Declaração da UNESCO sobre o genoma 
humano. Revista de Derecho y Genoma Humano, ano, nº 14, Enero-Junio, Bilbao, 2001, p. 43-
45.  
 
124

 SIMON, Jurgen. A dignidade do homem como princípio regulador na Bioética. Revista de 
Derecho y Genoma Humano, ano, nº 13, Julio-Diciembre, Bilbao, 2000, p.27/28. Para Herman 
Nys, “num contexto bioético, dignidade humana significa principalmente que se torna 
inadmissível rebaixar o ser humano a um mero instrumento ao serviço da investigação, ou com 
objetivos de obtenção de benefícios econômicos. Cf. NYS, Herman. In A Convenção Europeia 
de Bioética. Objetivos, princípios retores e possíveis limitações. Revista de Derecho y Genoma 
Humano, nº 12, Enero-Junio, Bilbao, 2000, p.72/73. 
 

125
 Para Roberto Adorno, “Como o destaca o filósofo alemão Hans Jonas, o novo dever para a 

humanidade, a que dá lugar o desenvolvimento tecnológico, é nada menos que o de existir. 
Este pensador propõe reformular o conhecido imperativo ético kantiano, que estava pensado 
para as relações de proximidade, adaptando-o a nossa nova situação, na qual os eventuais 
prejudicados de nossa obra presente serão seres ainda inexistentes, tais como as gerações 
futuras. O novo imperativo moral, próprio da civilização tecnológica, seria o seguinte: «Obra de 
tal modo que os efeitos de tua ação sejam compatíveis com a permanência de uma vida 
autenticamente humana sobre a terra». Ou dito de outra maneira: «Atua de tal maneira que os 
efeitos da tua atuação não destrua a possibilidade futura da vida humana”. Segundo Jonas, os 
homens que nos sucedam devem seguir sendo livres no mais íntimo do seu ser. Tal liberdade 
não existiria (ou se veria radicalmente reduzida) se nos encaminhássemos para a 
predeterminação genética de nossa descendência, dando, assim, lugar a mais insidiosa forma 
de tirania, a uma tirania inter-geracional. Pelo contrário, o direito e a ética devem garantir que 
cada pessoa que venha ao mundo continue sendo uma novidade para a humanidade. Deve 
evitar-se a tentação de uma homogeneização dos seres humanos futuros, em função de 
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Por outro lado, a maioria dos seres humanos compreendem o princípio 

da dignidade como um dado empírico, que não requer ser demonstrado, ou 

seja, a maior parte das pessoas admitem direitos fundamentais simplesmente 

por pertencerem à condição humana, sem que nenhum requisito a mais se 

imponha, sendo comum a indivíduos das mais diferentes orientações 

filosóficas, culturais e religiosas. Na prática, todavia, ele tem sido muito mais 

identificado pelas agressões, pelas crueldades e perversidades cometidas 

pelos homens, no decorrer de sua história neste planeta. São os casos de 

torturas, de escravidão, de amputação de membros, de violências sexuais, de 

privações de alimentos, de inoculação de vírus letais em pesquisas científicas 

com seres humanos, enfim, de desrespeitos aos mais elementares direitos dos 

seres humanos. 

 

No plano jurídico, a dignidade humana é uma realidade que antecede e 

fundamenta todo o ordenamento jurídico. Isso significa que os direitos 

fundamentais não são uma concessão, ou um “favor”, da autoridade política, 

mas algo inerente ao ser humano que ela tem que reconhecer e proteger. E 

como faz parte, naturalmente, do ser humano, todos eles a possuem 

igualmente. Assim, todas as pessoas têm dignidade humana e os mesmos 

direitos fundamentais. Nesse sentido, a grande maioria das Constituições 

democráticas do Ocidente reconhecem, de modo expresso, essa dignidade 

inerente ao ser humano e muitas legislações infraconstitucionais, como, por 

exemplo, as de natureza civil, quando fundamentam os direitos de 

personalidade, também recorrem ao mesmo princípio da dignidade126.  

 

                                                                                                                                               
critérios, necessariamente arbitrários, que os manipuladores genéticos do presente podem 
fixar”. ADORNO, Roberto. A dignidade humana (...), p. 45-49.  
 
126

 Segundo Oliveira Ascenção, “A dignidade da pessoa humana é um pressuposto, e não uma 
criação da Constituição. A lei positiva prevê e consagra o que é um dado prévio ao Direito. O 
Direito existe para as pessoas; e não deixaria de ser assim ainda que a lei o não proclamasse. 
Mas é importante assinalar que esta precedência é reconhecida e assegurada pelo Direito 
legislado”. A Reserva da Intimidade da Vida Privada e Familiar. In: Revista da Faculdade de 
Direito de Lisboa, vol. XLIII-N.° 1. Lisboa: Coimbra Editora, 2002, p. 7. 
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Temos, pois, a consagração do princípio da dignidade humana, na 

Constituição Brasileira de 1988, no artigo 1º, inciso III, que dispõe: “A 

Republica Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 

Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito 

e tem como fundamento: III – a dignidade da pessoa humana”. A dignidade da 

pessoa humana constitui, então, um princípio determinante para a atividade de 

interpretação constitucional127, um sobreprincípio que orienta todas as demais 

normas constitucionais. Sua observância é, portanto, obrigatória e 

condicionadora da atividade do intérprete128. 

 

 

 

4.4. Os direitos da personalidade, a autonomia da vontade e a 

integridade física e psíquica do paciente 

 

 

Os direitos relacionados à personalidade humana, hoje reconhecidos 

pelos diversos ordenamentos jurídicos, constituem, na verdade, direitos inatos, 

por existirem antes e independentemente do direito positivo, como inerentes ao 

próprio homem, considerado em si e em suas manifestações129. Assim, a 

                                                 
 
127

 Segundo Pérez Luño, “o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana apresenta-
se em três dimensões: 1ª) dimensão fundamentadora – núcleo basilar e informativo de todo o 
sistema jurídico-positivo; 2ª) dimensão orientadora – estabelece metas ou finalidades 
predeterminadas, que fazem ilegítima qualquer disposição normativa que persiga fins distintos, 
ou que obstaculiza a consecução daqueles fins enunciados pelo sistema axiológico-
constitucional; e 3ª) dimensão crítica – serve de critério para aferir a legitimidade das diversas 
manifestações legislativas”. LUNÕ, António Henrique Perez. Derechos humanos, Estado de 
Derecho y Constitución. Madrid: Tecchnos, 1988, P. 288/289. 
 
128

 Cf. BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de Direito Constitucional, São Paulo: Saraiva, 2007, p. 
390. 
 
129

 Cf. Carlos Alberto Bittar, Os Direitos de Personalidade e o Projeto de Código Civil Brasileiro. 
In: Revista e Informação Legislativa, n.° 60, Out/Dez., 1978, p. 112. Ao discorrer sobre o direito 
de personalidade, Pedro Pais de Vasconcelos, expõe que, “como fundamento primordial do 
direito, não pode deixar de beneficiar de uma tutela jurídica fortíssima. Desde logo, num plano 
suprapositivo, constitui um princípio de Direito Natural que se impõe ao legislador, mesmo ao 
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personalidade é uma qualidade humana – a qualidade de ser pessoa130 –  e 

existe independentemente do reconhecimento jurídico, pois o Direito apenas 

constata e assegura o atributo natural de ser humano. Mais do que isso, a 

pessoa humana é considerada “o fundamento ético-ontológico” da ordem 

jurídica131, ou seja, a razão de ser e o fim maior do Direito estão na pessoa 

humana, é para ela e para garantir a sua vivência societária que ele existe. 

 

Para o Direito ter personalidade jurídica é ser suscetível de ser titular de 

direitos e de obrigações, de ser sujeito de direitos e obrigações. Mas nem 

sempre foi assim, pois somente com o advento do cristianismo e com o reforço 

do liberalismo a idéia de ser sujeito de direitos ganhou força na história da 

humanidade132. Está também intimamente relacionado com a idéia de 

dignidade da pessoa que tem no cristianismo a sua mais alta conceituação133. 

                                                                                                                                               
legislador constitucional, que se impõe aos juízes, aos juristas e a toda a gente. Vale mesmo 
que não conste das constituições e das leis, e não obstante o que nelas esteja escrito em 
contrário. É uma exigência da Idéia de Direito”. Teoria Geral do Direito Civil, 2.ª ed. Lisboa: 
Editora Almedina, 2003, p. 44. O mesmo autor complementa sua argumentação ao referir que 
“Os direitos de personalidade são aqueles sem os quais as pessoas não são tratadas como 
pessoas, são direitos que são exigidos pela sua radical dignidade como e enquanto Pessoas 
Humanas, constituem fundamento ontológico da personalidade e da dignidade humana. Um 
sistema normativo que o não respeite perde a característica de juricidade, pode ser 
efectivamente vigente, mas não é realmente jurídico. Os direitos de personalidade são 
supralegais. Por isto, os direitos de personalidade (...) são hierarquicamente superiores aos 
outros direitos, inclusivamente aos direitos fundamentais que não sejam direitos de 
personalidade”. Protecção de Dados Pessoais e Direito à Privacidade. In: Direito da Sociedade 
de Informação, vol. I. Lisboa: Coimbra Editora, 1999, p. 250. 
 
130

 Segundo o professor Pedro Pais, “a personalidade é a qualidade de ser pessoa” e “a 
personalidade jurídica é a qualidade de ser pessoa no Direito”. VASCONCELOS, Pedro Pais 
de. Direito de Personalidade. Coimbra: Almedina, 2006, p. 5. 
 
131

 Assim também, VASCONCELOS, Pedro Pais de. Direito de (...), p. 6. 
 
132

 De acordo com o professor Menezes Cordeiro, a proteção da pessoa originou-se como idéia 
na Antiguidade, com Séneca e os filósofos estóicos, tendo o cristianismo apenas reforçado-a 
fornecendo-lhe novos alicerces. CORDEIRO, António Menezes. Tratado de Direito Civil 
Português I, Parte Geral, Tomo III, Pessoas. Coimbra, Almedina, 2004, p. 17. 
 
133

 Muito claramente, Menezes Cordeiro explica que: “A idéia de pessoa impôs-se, no Direito, 
como instrumento técnico necessário para assegurar a organização económica e social”. E que 
“(...) o atribuir, ao ser humano, uma dignidade própria, suscetível de conduzir a uma tutela 
jurídica apriorística e de infletir todas as decisões jurídicas que tivessem ligações com 
“pessoas”, foi objeto de uma lenta e, por vezes, hesitante caminhada. (...) A dignidade humana, 
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Mas entendemos, e em consonância com o fundamento ético e 

ontológico da personalidade humana, que ser pessoa, para o Direito, também 

significa ser um ente dotado de valor e interesse nuclear para a ordem jurídica. 

A personalidade deve, portanto, ser compreendida também como um valor 

intrínseco ao ser humano134. 

                                                                                                                                               
mesmo conquistada, era reconduzida à imagem de Deus ou à comparticipação nos desígnios 
ou no escopo final de Deus. Com os pensadores do racionalismo, deu-se uma transposição da 
fonte da dignidade da pessoa: da Divindade, ela passaria para o próprio Homem. Segundo 
Kant, na Metafísica dos Costumes: „O imperativo será, pois, o seguinte: procede de tal modo 
que uses a humanidade, tanto quanto a tua pessoa, como quanto a pessoa de qualquer outro 
como escopo e nunca como mero meio. O ser humano não é nenhuma coisa, portanto não é 
algo que possa ser usado como mero meio, mas antes deve ser considerado, por todos nas 
suas ações e a cada tempo, como escopo em si mesmo. Por isso eu não posso dispor, na 
minha pessoa, de seres humanos, mutilá-los, pervertê-los ou matá-los. O princípio da 
humanidade como escopo em si mesma não se retira da experiência, mas da razão. A própria 
normatividade é retirada do ser racional: age de acordo com a máxima que possa elevar-se a si 
própria a lei geral‟”. CORDEIRO, António Menezes. Tratado de Direito Civil (...), p. 17-19. 
 
134

 Cf. Anota Rafael Garcia Rodrigues: “Há que ser entendida a personalidade em suas duas 
expressões ou sentidos. A primeira, da qual decorre a possibilidade de ser sujeito de direito e 
obrigações, conferida não apenas aos homens, mas (...) pessoas jurídicas. É importante frisar, 
desde logo, que personalidade não poderia confundir-se com a mera possibilidade de ser 
sujeito de direito, pois assim estaríamos a assemelhar e admitir a tutela das pessoas naturais 
(o ser humano), sob o mesmo plano valorativo daquela a ser conferida às pessoas jurídicas, o 
que é de todo inadmissível. O segundo sentido de personalidade se associa à expressão do 
ser humano, traduzido como valor objetivo, interesse central do ordenamento e bem 
juridicamente relevante. Trata-se do reconhecimento da personalidade como valor ético 
emanado do princípio da dignidade da pessoa humana e da consideração pelo direito civil do 
ser humano em sua complexidade. Logo podemos afirmar que a personalidade não se resume 
à possibilidade de ser titular de direitos e obrigações, ou seja, ao conceito abstrato de pessoa 
próprio do ideário oitocentista, importando no reconhecimento de direitos que tocam somente 
ao ser humano, expressão de sua própria existência. (...) Como já afirmamos, personalidade, 
em um sistema jurídico ordenado pelos valores e princípios constitucionais, não pode significar 
para o direito civil apenas a possibilidade e ser sujeito de direito. Associada à expressão do ser 
humano, a personalidade constitui valor e interesse central de nosso ordenamento. Dito 
diversamente, a personalidade deve ser encarada como um valor inerente ao ser humano. Tal 
postura implica a ruptura com o conceito formal de pessoa, da pandectística, em prol do ser 
humano em si mesmo considerado, ou seja, além de repensar a noção de pessoa, faz-se 
necessário voltar todo o ordenamento privatístico em torno do Homem, da sua realização, do 
desenvolvimento de sua personalidade; a pessoa em concreto passa a ser, não de forma 
retórica, o centro do ordenamento. Esta tentativa de ruptura tem influência direta da filosofia 
existencial desenvolvida principalmente por Sartre, Jarspers e Heidegger, que motivaram no 
direito um movimento de valorização e centralidade do ser humano na ordem jurídica privada a 
que se chamou “repersonalização”. Assume-se então uma postura de reconhecimento da 
pessoa como centro nuclear de todo o direito, em especial o civil. Mas não qualquer pessoa ou 
aquele conceito formulado pelas escolas formalistas, mas sim como sinônimo de ser humano. 
O direito, assim, encontra seu fundamento e sua razão de existir como meio de proteção e 
promoção do desenvolvimento da pessoa, que agora não mais pode ser fornecido como um 
dado formulado e construído pela ordem jurídica, mas preexistente. Por conseguinte, um dado 
pré-normativo, que é composto de valor em si mesmo. RODRIGUES, Rafael Garcia. In A 
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No ordenamento jurídico português, o direito geral da personalidade135 é 

reconhecido pelo art. 26 da Constituição da República, que dispõe sobre a 

proteção ao desenvolvimento da personalidade”, e pelo art. 70 do Código Civil, 

ao estabelecer a proteção dos indivíduos contra qualquer ofensa ilícita ou 

ameaça à ofensa à sua personalidade física ou moral.136   

  

Seguidos a este emergem os direitos especiais de personalidade, 

enumerados de forma não taxativa137 pelo texto constitucional e pelo Código 

Civil, que não revelam direitos subjetivos autônomos, mas, antes, poderes 

                                                                                                                                               
pessoa e o ser humano no novo Código Civil. A parte geral do novo código civil: estudos na 
perspectiva civil-constitucional / Coord. Gustavo Tepedino. 2ª ed. Ver. e atual. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2003, p. 2/3 e p. 30/33.  
 
135

 Paulo Mota Pinto considerada que “(...) o direito geral é, na verdade, um direito que 
poderemos chamar, com Wolfgang Fikentscher,“direito-quadro”, englobando um conjunto 
variado e potencialmente ilimitado de bens da pessoa”. O Direito à Reserva sobre a Intimidade 
da Vida Privada. In: Boletim da Faculdade de Direito – Universidade de Coimbra, vol. LXIX. 
Coimbra: G.C. – Gráfica de Coimbra, 1995, p. 496. Para Menezes Cordeiro, “O denominado 
“direito geral” de personalidade, (...), é uma criação alemã: destinava-se, no especial ambiente 
do segundo pós-guerra, a suprir as limitações restritivas dos §§ 823/I, 823/II e 826, do BGB”. 
Tratado de Direito (...), p. 80. Oliveira Ascensão entende que “Os direitos de personalidade são 
direitos pessoais. Mas a grande massa dos direitos pessoais não são direitos de 
personalidade, porque são independentes do fundamento ético”. A Reserva da Intimidade da 
Vida Privada e Familiar. In: Revista da Faculdade de Direito de Lisboa, vol. XLIII-N.° 1. Lisboa: 
Coimbra Editora, 2002, p. 11. 
 
136

 Cf. Anota Pedro Pais de Vasconcelos, a referência a indivíduos é intencional e tem o sentido 
de excluir da titularidade de direitos de personalidade as pessoas coletivas. op.cit. p. 47. Em 
sentido contrário, Menezes Cordeiro ao defender a possibilidade da proteção jurídica dos bens 
de personalidade das pessoas coletivas, op.cit. p. 105. Já Menezes Cordeiro explica que “A 
doutrina, igualmente sensibilizada pela necessidade de, também no campo civil, defender a 
pessoa humana, veio apresentar e defender esse “direito geral”. Ele parece definido como “o 
direito subjetivo absoluto à manutenção, inviolabilidade, dignidade, reconhecimento e livre 
desenvolvimento da individualidade das pessoas. Permitindo uma responsabilização alargada, 
no caso da violação, o “direito geral” de personalidade seria um verdadeiro direito subjetivo. Ele 
funcionaria como um complemento dos direitos fundamentais inseridos na Constituição, 
operando através de grandes grupos de direitos parcelares. O “direito geral” seria, assim, um 
“direito-fonte” ou um “direito-quadro” de onde se poderiam retirar concretas manifestações 
jurídico-positivas protegidas” Tratado de Direito (...), p. 46/47. 
 
137

 Anota Pedro Pais de Vasconcelos, que “(...) a tipificação não é exaustiva, mas antes 
simplesmente exemplificativa. Os tipos de direitos de personalidade previstos na lei e 
enunciados pela doutrina são tipos representativos”. op. cit. p. 48. 
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jurídicos que integram o direito de personalidade de seu titular138 e que são 

normalmente reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência. 

 

 Dentre os direitos especiais de personalidade, encontra-se, no 

ordenamento jurídico português, o direito à integridade pessoal, que abrange 

tanto a integridade física quanto a moral, consignado no mencionado art. 25 da 

Constituição da seguinte forma: “ 1. A integridade moral e física das pessoas é 

inviolável e 2. Ninguém pode ser submetido a tortura, nem a tratos ou penas 

cruéis, degradantes ou desumanos”, além do supracitado art. 70 do Código 

Civil. Assim, sempre que algo ponha em perigo ou ofenda a integridade física 

e/ou psíquica de um ser humano lesa o seu direito de personalidade e poderá 

responder por danos tanto patrimoniais como não patrimoniais139. 

 

Já a Constituição brasileira, de maneira inovadora – já que as Cartas 

Magnas anteriores não possuíam artigo semelhante – prevê, no seu art. 5. °, 

inciso III, que “ ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano 

ou degradante, garantindo, dessa forma, a integridade física e psíquica do 

indivíduo140.  

                                                 
 
138

 Cf. Pedro Pais de Vasconcelos, op. cit. p. 44. 
 
139

 Nesta direção, Menezes Cordeiro observa a relevância do papel da jurisprudência para 
aclarar o sentido e os limites dos direitos da personalidade, senão vejamos: “a jurisprudência 
assume, no domínio do Direito de personalidade, um papel fundamental. Os textos legais 
relativos à tutela da pessoa têm, pela própria natureza da matéria em jogo, um grau acentuado 
de vaguidade. O artigo 70º/1, ao referir proteção contra qualquer ofensa ilícita ou ameaça de 
ofensa à personalidade física ou moral lida com conceitos indeterminados: “personalidade 
física” e “personalidade moral”. Tentar uma concretização com base nas ideias de 
“integridade”, de “vida”, de “honra”, de “reputação”, de “sossego” ou similares apenas permite 
pequenos avanços. No fundo, trata-se de esclarecer: a que situação da vida se aplicam os 
dispositivos relativos a direitos de personalidade e com que consequências. A recolha dos 
casos concretos é indispensável”. Tratado de Direito (...), p. 63. 
 
140

 Para Uadi Lammêgo, tal inciso assemelha-se ao artigo 25º da Constituição portuguesa, que 
também dispõe sobre a integridade da pessoa humana. Ambos os artigos, portanto, amparam 
a pessoa humana contra agressões físicas ou morais. Cf. BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de 
Direito Constitucional, São Paulo: Saraiva, 2007, p. 424.Interessante também observar que o 
direito à integridade física e psíquica se refere ao homem enquanto ser biológico e suas 



 93 

 O Código Civil Brasileiro, por outro lado, possui, no capítulo relativo aos 

direitos da personalidade, dois artigos que protegem a integridade física e 

psíquica das pessoas. São eles: i) o art. 13, que veda ato de disposição do 

próprio corpo – que importe diminuição permanente da integridade física, ou 

contrariar os bons costumes – exceto nos casos de exigência médica ou para 

fins de transplante, consoante legislação especial; e ii) o art. 15, que 

estabelece que “Ninguém pode ser constrangido a submeter-se, com risco de 

vida, a tratamento médico ou intervenção cirúrgica”. Neste último caso, 

entendemos que, além de proteger a integridade físico-psíquica do indivíduo, o 

artigo também garante o direito à vida. Em realidade, o direito à vida, à saúde e 

a integridade física e psíquica estão sempre numa relação de muita 

proximidade porque a lesão a um deles poderá implicar em uma repercussão 

no outro, ou até mesmo, em consequências lesivas simultâneas141.    

 

 Assim, num primeiro momento, verificamos que o direito à integridade 

física e psíquica está garantido expressamente tanto na esfera Constitucional, 

como na do Direito Civil, o que significa as primeiras legislações a garantirem 

esse direito indispensável à condição humana. Por conseguinte, em razão de 

serem direitos que fundamentam o consentimento informado, são passíveis de 

serem arguidos nas questões relativas ao mesmo. Temos, portanto, as 

primeiras normas, no âmbito cível, a tutelar o consentimento livre e esclarecido, 

                                                                                                                                               
diversas funções, sem que esteja em jogo à vida do indivíduo, caso em que estaríamos diante 
da proteção ao direito à vida. Cf. Menezes Cordeiro, Tratado de Direito (...), p. 131. 
 
141

 De maneira semelhante Danilo Doneda entende que “nos artigos 13 a 15, trata-se do direito 
à integridade psicofísica. Embora muitos autores tratem separadamente o direito à integridade 
física do direito à integridade psíquica, hoje podem ser consideradas superadas as concepções 
que dissociam o corpo humano do espírito, dissociando regimes de tutela que não levam em 
conta a impossibilidade de fragmentar aspectos da própria condição humana”. In Os direitos da 
personalidade no Código Civil. A parte geral do novo código civil: estudos na perspectiva civil-
constitucional / Coord. Gustavo Tepedino. 2ª ed. Ver. e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 
49.  
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bem como as terapias genicas, já que essas se constituem em intervenções 

médicas bastantes invasivas e arriscadas para os seres humanos142.  

 

 Deste modo, o consentimento informado é essencial para a garantia da 

integridade física e psíquica da pessoa humana, expressa a autonomia do 

indivíduo e garante o seu direito de liberdade, na medida em que permite que a 

pessoa exerça o seu “autogoverno” e seja responsável pelas suas próprias 

ações e decisões. Mas estas também sofrem limitações oriundas dos direitos e 

dignidades dos demais seres humanos143. 

   

  É verdade que a lesão de qualquer direito sem o consentimento 

do titular provoca a ilicitude do ato lesivo. Contudo, o consentimento, quando 

validamente prestado, faz que a violação passe a ser lícita. Mas para ser 

válido, o consentimento além de legal, deve ser consciente, isto é, resultante 

de uma vontade esclarecida, devidamente ponderada e concreta, tendo 

efetivamente em vista situações determinadas; além disso, por via de regra, 

deverá será prestado de maneira expressa e não pode ser deduzido de um 

comportamento anteriormente observado (o consentimento tácito só poderá ser 

                                                 
142

 Conforme Oliveira Ascensão, “por este seu caráter essencial, os direitos de personalidade 
têm prioridade em relação a quaisquer outras categorias de direitos. Pelo que lhes corresponde 
uma tutela superior à de quaisquer outros direitos, só justificada pela sua densidade e 
prioridade ôntica. A Reserva da Intimidade da Vida Privada e Familiar. In: Revista da 
Faculdade de Direito de Lisboa, vol. XLIII-N.° 1. Lisboa: Coimbra Editora, 2002, 9. 
 
143

 Nessa mesma direção, Daniel Serrão e Rui Nunes afirmam: “Este principio decorre 
naturalmente da doutrina da dignidade humana e dos direitos humanos fundamentais. É, no 
fundo, o exercício da liberdade da pessoa enquanto agente social. As decisões individuais, 
porque são autônomas, tornam-se num bem essencial, desde que não venham ferir o valor 
dignidade humana e a sua expressão básica – a vida e o respeito que lhe é devido. Na prática 
clínica, a adopção deste princípio implica que os profissionais de saúde passem a ter em linha 
de conta a vontade dos doentes, nomeadamente no que respeita à abstenção ou suspensão 
de meios desproporcionados de tratamento. Foi a aceitação da hipótese de que pode existir 
um conflito de valores (éticos e culturais) que gerou a necessidade do doente exercer o seu 
direito a autodeterminação. No entanto, este direito não é mais ilimitado. Deve ser exigido 
apenas no contexto do leque de intervenções propostas. O doente não tem o direito de exigir 
um tratamento não médico ou inconsistente com a finalidade da medicina (amputação por 
motivo de superstição, a titulo de exemplo). O respeito pela autonomia deve ser observado em 
dois sentidos diferentes: o do doente e o do profissional de saúde. A objeção de consciência é 
o paradigma do exercício da autodeterminação profissional. 
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aceito em casos excepcionais). Impõe-se, ainda, que se preste especial 

atenção à verificação da integridade do consentimento, uma vez que, 

sobretudo em situações de necessidade, dependência ou simplesmente 

inferioridade de poder econômico do titular do direito, as pessoas podem ser 

levadas a agir diferentemente do que desejam ou entendem ser melhor para si. 

 

  No tocante à relação médico/paciente, quando se tratar de 

paciente plenamente capaz, que possa exprimir a sua vontade, só a este 

poderão ser fornecidos os esclarecimentos e solicitado o consentimento. Já os 

de menor idade ou incapacitados por outro motivo, terão que ser representados 

por seus pais ou responsáveis, cabendo a eles obter os esclarecimentos 

necessários e decidir de conformidade com o melhor interesse de seu 

representado. A solução não deve, pois, a nosso ver, depender frontalmente da 

qualificação do consentimento como negócio jurídico, mas, sim, se orientar 

pela natureza dos interesses em causa, que se ligam com bens da 

personalidade. Além disso, havendo colisão de interesses entre os menores e 

os detentores do pátrio poder, entendemos que a ponderação dos valores em 

causa não deverá ficar a crivo único e exclusivo destes últimos. Em havendo 

extrapolação aos limites da razoabilidade, de forma atentatória à dignidade do 

menor, o Ministério Público deverá intervir, em cumprimento às suas 

prerrogativas legais144.  

                                                 
144

 A este respeito, o Supremo Tribunal Federal Brasileiro se pronunciou da seguinte forma: 
“Constitucional. Processual civil. Legitimidade ativa do Ministério Público para ajuizar ação de 
investigação de paternidade. Filiação. Direito indisponível. Inexistência de Defensoria Pública 
no Estado de São Paulo. 1. A Constituição Federal adota a família como base da sociedade a 
ela conferindo proteção do Estado. Assegurar à criança o direito à dignidade, ao respeito e à 
convivência familiar pressupõe reconhecer seu legítimo direito de saber a verdade sobre sua 
paternidade, decorrência lógica do direito à filiação (CF, artigos 226, §§ 3o, 4o, 5o e 7o; 227, § 
6o). 2. A Carta Federal outorgou ao Ministério Público a incumbência de promover a defesa 
dos interesses individuais indisponíveis, podendo, para tanto, exercer outras atribuições 
prescritas em lei, desde que compatível com sua finalidade institucional (CF, artigos 127 e 
129). 3. O direito ao nome insere-se no conceito de dignidade da pessoa humana e traduz a 
sua identidade, a origem de sua ancestralidade, o reconhecimento da família, razão pela qual o 
estado de filiação é direito indisponível, em função do bem comum maior a proteger, derivado 
da própria força impositiva dos preceitos de ordem pública que regulam a matéria (Estatuto da 
Criança e do Adolescente, artigo 27). 4. A Lei 8560/92 expressamente assegurou ao Parquet, 
desde que provocado pelo interessado e diante de evidências positivas, a possibilidade de 
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4.5. O regime jurídico aplicável e a inexpressiva efetividade do 

consentimento informado “reforçado” 

 

 

A terapia de genes para ser realizada não dispensa o consentimento 

informado, que devido às especificidades desse tipo de atividade médica, exige 

que ele seja reforçado, a fim de bem esclarecer o paciente e garantir a sua 

autodeterminação.  

 

O consentimento livre e esclarecido, por sua vez, expressa os direitos do 

paciente à autonomia da vontade e à integridade física e psíquica do paciente, 

assim como sua ausência ou inadequação poderá resultar na violação desses 

mesmos direitos. Isso significa que o violador do direito ao consentimento 

informado poderá responder por danos patrimoniais ou não patrimoniais, o que 

se torna uma questão complexa porque o mencionado tratamento, quase 

sempre (ou totalmente), é exercido por um médico (ou equipe médica) dentro 

de uma instituição pública ou privada e que tem um promotor ou promovedor, 

que são os empresas ou laboratórios farmacêuticos, nos casos de ensaios 

clínicos.  

                                                                                                                                               
intentar a ação de investigação de paternidade, legitimação essa decorrente da proteção 
constitucional conferida à família e à criança, bem como da indisponibilidade legalmente 
atribuída ao reconhecimento do estado de filiação. Dele decorrem direitos da personalidade e 
de caráter patrimonial que determinam e justificam a necessária atuação do Ministério Público 
para assegurar a sua efetividade, sempre em defesa da criança, na hipótese de não 
reconhecimento voluntário da paternidade ou recusa do suposto pai. 5. O direito à intimidade 
não pode consagrar a irresponsabilidade paterna, de forma a inviabilizar a imposição ao pai 
biológico dos deveres resultantes de uma conduta volitiva e passível de gerar vínculos 
familiares. Essa garantia encontra limite no direito da criança e do Estado em ver reconhecida, 
se for o caso, a paternidade. 6. O princípio da necessária intervenção do advogado não é 
absoluto (CF, artigo 133), dado que a Carta Federal faculta a possibilidade excepcional da lei 
outorgar o jus postulandi a outras pessoas. Ademais, a substituição processual extraordinária 
do Ministério Público é legítima (CF, artigo 129; CPC, artigo 81; Lei 8560/92, artigo 2o, § 4o) e 
socialmente relevante na defesa dos economicamente pobres, especialmente pela 
precariedade da assistência jurídica prestada pelas defensorias públicas. 7. Caráter 
personalíssimo do direito assegurado pela iniciativa da mãe em procurar o Ministério Público 
visando a propositura da ação. Legitimação excepcional que depende de provocação por quem 
de direito, como ocorreu no caso concreto. Recurso extraordinário conhecido e provido.” (STF, 
RE 248869 / SP - São Paulo, Min. Maurício Corrêa, julgamento:  07/08/2003, Órgão Julgador:  
Segunda Turma, DJ data-12-03-2004, p. 00038.) 
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De outro modo, a prática médica, especialmente no Brasil, demonstra a 

resistência médica à ideia de obtenção do consentimento informado (que, 

quando é realizado, se atém a formulários específicos, o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE), o que me parece grave enquanto 

resistência ao respeito a direitos inerentes à condição humana.  

 

As instituições públicas ou privadas e, ainda, as promovedoras das 

pesquisas e terapias, embora mais cautelosas, também, frequentemente, 

ignoram os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais e promovem suas 

atividades sem o respeito indispensável ao ser humano, pois, no país onde a 

impunidade se faz presente em larga escala, o que importa mesmo é o lucro. 

 

Como, então, garantir ao paciente a tutela de seus direitos mais 

elementares? Para além dos problemas na esfera educacional (educação para 

o respeito aos direitos humanos, a fim de constituir uma sociedade mais justa e 

igualitária), pensamos numa maior responsabilização dos entes violadores das 

citadas normas, especialmente de caráter financeiro. Para tanto, é necessário 

que essa responsabilização seja aferida independentemente de relação 

contratual e que tenha como fundamento jurídico, cumulativamente, a 

Constituição Federal, os direitos da personalidade, previstos pelo Código Civil, 

e o princípio da dignidade humana. 
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CAPÍTULO V: A “NATUREZA HÍBRIDA” DAS TERAPIAS 

DE GENES E AS NORMAS JURÍDICAS RELATIVAS ÀS 

EXPERIÊNCIAS COM SERES HUMANOS, AOS 

ENSAIOS CLÍNICOS E AOS ORGANISMOS 

GENETICAMENTE MODIFICADOS 

 

 

 

 

 No contexto dos capítulos anteriores traçamos, em breves palavras, um 

paralelo entre a ética médica tradicional – baseada no paternalismo, no 

princípio da não maleficência e da justiça – e a ética médica atual, com fulcro 

no respeito pela autonomia individual e pelo consentimento informado. 

Também acompanhamos o paradigma da medicina assistencial – 

consubstanciada na grande independência dos profissionais médicos e no 

controle geral de suas atividades, em princípio, pela via moral e, 

posteriormente, pela via judicial – e o da medicina experimental, em que a 

prática investigadora se submete a um controle externo severo (pelas 

Comissões e Conselhos de Ética) e que visa a proteção prévia dos direitos dos 

sujeitos participantes de pesquisas145. 

 

 Nesta mesma perspectiva, verificamos o regime jurídico, inicialmente, 

aplicável ao tratamento de genes e ao consentimento informado, com ênfase 

                                                 
145

 Importa salientar que, com o crescimento vertiginoso das pesquisas em seres humanos, e 
as consequentes violações aos direitos dos mesmos, os países passaram a legislar mais sobre 
o tema, a fim de coibir essas lesões, já que a prática anterior revelava uma grande 
independência dos médicos, que, frequentemente, eram “julgados” pelos seus pares. Para 
além disso, entendia-se que as experimentações associadas aos tratamentos, a busca do 
benefício dos enfermos, por si só, eram causas de justificação ética, das experimentações e, 
com isso dispensavam, a obtenção rigorosa do consentimento informado. Cf. SIMÓN, Pablo. El 
consentimiento informado. Historia, teoria y práctica. 1ª edición, Madrid, Triacastela, 2000, p. 
72-80. 
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na relação estabelecida entre o médico e o paciente. Agora, investigaremos as 

normas jurídicas incidentes sobre os mesmos, mas destacando a atividade 

médica enquanto experiência com seres humanos.  

 

Para tanto, consideraremos, de logo, os princípios e as principais 

normativas internacionais que orientam as atividades de pesquisas nos 

homens – a Declaração Universal sobre o Genoma Humano e os Direitos 

Humanos, a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos, da 

UNESCO e Convenção para a Proteção dos Direitos do Homem e da 

Dignidade do Ser Humano face às Aplicações da Biologia e da Medicina: 

Convenção sobre os Direitos do Homem e a Biomedicina, do Conselho da 

Europa. 

 

Em seguida, será a vez de tecermos considerações sobre as questões 

relativas aos Ensaios Clínicos e aos Organismos Geneticamente Modificados 

(OGMs). E, por fim, analisaremos as normativas nacionais sobre a experiência 

com seres humanos e os ensaios clínicos. Cabe destacar que nos deteremos, 

em especial, sobre a disciplina normativa relativa às terapias gênicas, em suas 

espécies somáticas, germinais e fetais, assim como ao consentimento livre e 

esclarecido e à responsabilização para os casos de incumprimento dessas 

regras.   
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5.1. Princípios Norteadores das Atividades de Pesquisas com Seres 

Humanos 

 

 

As conquistas da Genética e da Biotecnologia, primordialmente nas duas 

últimas décadas, assim como o aumento das possibilidades interventivas no 

meio ambiente e na vida humana, trouxeram para a humanidade um fato novo: 

o desenvolvimento de atividades sobre as quais existe um grau relevante de 

incertezas e a cerca das quais não se sabe muito sobre as suas 

consequências. Diante disso, os órgãos internacionais e estudiosos do mundo 

inteiro passaram a refletir e a orientar a conduta legislativa e do próprio homem 

no sentido de observar dois “recentes” princípios: o principio da precaução e o 

princípio da responsabilidade.  

 

O princípio da precaução desenvolveu-se na Alemanha146, nos finais da 

década de sessenta, e se consagrou como um dos princípios basilares da 

política do meio ambiente. Com efeito, ele possibilita uma visão ampla da 

prevenção diante das ameaças ao meio ambiente, conjuga critérios de ações 

preventivas, de identificação prévia dos riscos e fomenta a proteção ambiental 

independentemente do grau de certezas científicas. Foi, ainda, incorporado e 

reconhecido juridicamente por diversos textos internacionais, como, por 

exemplo, a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (1992), 

a Convenção de Biodiversidade (1992), o Protocolo sobre Biosseguridade de 

Montreal (2000), entre outros147.   

 

                                                 
146

 Afirmamos que o princípio da precaução se desenvolveu na Alemanha, porque 
concordamos com o professor Oliveira Ascensão, quando ele aduz que o mesmo se constitui 
em uma “manifestação da virtude ou princípio clássico da prudentia, (...), que ressurge perante 
o avolumar dos riscos da própria existência individual e social. Cf. ASCENSÃO, José de 
Oliveira. Intervenções no genoma (...), p. 26  
 
147

 MORA, Asier Urruela. Los Princípios de Responsabilidad y de Precaución como Ejes de la 
Intervención Jurídica en el Campo de la Genética y de las Biotecnologías. Lex Medicinae – 
Revista Portuguesa de Direito da Saúde, Ano 1 – nº 1 – Janeiro/Junho 2004, p. 19 e segs. 
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Apesar de sua larga aceitação internacional na esfera do meio ambiente, 

os autores colocam, atualmente, duas problemáticas para a aplicação do 

princípio da precaução, que dizem respeito ao seu conteúdo e a sua 

juridicidade. Quanto ao primeiro, não há consenso geral na comunidade 

científica acerca da sua extensão e são elencados três grandes vias 

interpretativas do princípio: i) uma corrente mais radical defende a política do 

risco zero, ou prega a abstenção ou moratória para todas as atividades que 

não garantiam sua inocuidade, e é refutada sob o argumento de que, a 

sociedade atual se caracteriza pela existência de um certo nível de riscos, 

indispensável para a manutenção do nosso padrão de vida e para possibilitar o 

desenvolvimento tecnológico; ii) outra corrente, denominada conservadora ou 

minimalista, defende a restrição de sua aplicação aos casos de riscos 

prováveis e de consequências graves, ou mesmo irreversíveis, negando a 

inversão do ônus da prova e aceitando a assunção de riscos dentro de certo 

limites; e iii) uma terceira corrente, intermediária, que sustenta a aplicação do 

referido princípio, baseado em uma hipótese científica de um certo peso, 

apoiada por um setor significativo da comunidade científica, ou ao menos sobre 

a base de uma argumentação solvente em termos metodológicos. Nega, 

porém, a inversão do ónus da prova e sugere dividir o mesmo, segundo os 

critérios de oportunidade, entre quem propõe a inovação e quem se opõe a 

mesma. Defende, outrossim, a inexistência de certificação da inocuidade da 

atividade (risco zero), a verificação da vulnerabilidade intrínseca do meio 

ambiente e da necessidade de uma proteção ex ante e a combinação de 

medidas abstencionistas (moratórias) e positivas (incremento da investigação, 

maior vigilância, etc)148. 

 

Já a questão da jurisdicidade levanta discussões sobre a natureza real 

do princípio da precaução, ou seja, ele é um princípio com eficácia normativa 

passível de demanda jurisdicional, ou apenas um critério diretivo para decisões 

                                                 
148

 MORA, Asier Urruela. Los Princípios de Responsabilidad (...), p. 19 e segs. 
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legislativas no campo do meio ambiente, genético e biotecnológico? Aqui, mais 

uma vez, não há consenso entre a comunidade científica entre si e com os 

particulares, embora o seu progressivo reconhecimento na legislação positiva 

de muitos países e a nível de direito internacional. Há, contudo, dois textos de 

referência que indicam as condições de aplicação do mesmo: o Informe dos 

Professores Philippe Kourilsky e Geneviève Viney e a Comunicação da 

Comissão Européia sobre o princípio da precaução (Fevereiro de 2000)149. 

 

O que resulta aceito pela maioria, por fim, é que a aplicação do princípio 

da precaução é sempre pertinente diante da incerteza sobre o risco, ou das 

perspectivas de danos graves ou irreversíveis. Diante dessas premissas 

fundamentais, portanto, os critérios tradicionais de decisões se apresentam 

insuficientes ante a grandiosidade das consequências. 

  

O princípio da responsabilidade150, por sua vez, decorre do 

desenvolvimento, por Hans Jonas, da ética da responsabilidade aplicada às 

tecnologias. Consiste, pois, em uma reflexão de ordem ética sobre se 

desejamos enfrentar com confiança os novos desafios, problemas e riscos do 

terceiro milénio. Tem como idéia nuclear o fato de que somente o homem tem 

responsabilidade, uma vez que apenas ele pode escolher conscientemente 

entre diversas alternativas de ação e arcar com as respectivas consequências. 

Por conseguinte, a responsabilidade tem origem na liberdade intrínseca ao 

homem. Para Hans Jonas o desenvolvimento tecnológico impôs à humanidade 

novos deveres: o de existir e o de preservar a existência das gerações 

                                                 
 
149

 Idem, ibidem. p. 21/22. 
 
150

 Segundo o Dicionário Temático de Larousse – Filosofia, “ser responsável por um ato é 
reconhecer ser dele o autor e aceitar as suas consequências, quer dizer, as sanções”. E 
estabelece, mais adiante, as três condições de responsabilidade: “ a existência de uma lei 
(social ou moral), a posse da razão (os dementes são irresponsáveis) e a liberdade (não se é 
responsável por um ato cometido sob constrangimento)”. JULIA, Didier. Dicionário (...), p. 228. 
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vindouras151. Diante disso, a geração atual não é “proprietária” da humanidade, 

mas tem um dever, ético e jurídico, de justiça para com ela e, independente do 

fundamento, há consenso de que somos responsáveis pelo mundo que 

queremos para quem nos suceda. 

 

 Para além desses dois princípios, de certa forma, mais recentes, há que 

se destacar, com relação ao tema ora versado, o princípio da dignidade 

humana. 

 

 Embora já tenhamos dedicado um item ao princípio da dignidade 

humana no capítulo antecedente, ressaltamos aqui o fato da maioria absoluta 

dos textos normativos internacionais, bem como das Constituições dos 

diversos países democráticos, adotarem, como princípio nuclear das atividades 

humanas na área da ciência e da tecnologia, o respeito à dignidade humana, 

que nasce com o ser humano – todos os seres humanos indistintamente – e 

independe do reconhecimento das autoridades ou de outros indivíduos. Nesse 

contexto, os artigos primeiro e segundo, da Declaração Universal sobre o 

Genoma Humano e os Direitos Humanos, acolhem o conceito de dignidade 

como ponto de partida de seus enunciados, o primeiro, em relação à 

humanidade como tal e, o segundo, em relação aos indivíduos.  

 

Consoante o artigo 1, “o genoma humano constitui a base da unidade 

fundamental de todos os membros da família humana, bem como de sua 

inerente dignidade e diversidade”, o que significa que, do ponto de vista 

científico, existe uma unidade muito sólida entre todos os membros do gênero 

humano. Nesta perspectiva, pode-se admitir que, biologicamente, há algo 

comum às diversidades dessas gerações: a herança genética, transmissível 

                                                 
151

 Cf. ADORNO, Roberto. In A dignidade humana (...), p. 43 e segs.; MORA, Asier Urruela. Los 
Princípios de Responsabilidad (...), p. 19 e segs. 
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aos descendentes. Os genes humanos são, portanto, comuns às gerações 

passadas, presentes e futuras 

  

O artigo 2, doutra banda, expressa que a dignidade das pessoas é 

independente de suas características genéticas, confirmando o princípio da 

igualdade. Assim, todo e cada indivíduo, ainda que seja possuidor de uma 

informação genética que o identifica como ser único e irrepetível, é muito mais 

que o seu genoma.  

 

A mencionada Declaração, ainda, reforça o princípio da dignidade 

humana quando veda as técnicas de clonagem com fins de reprodução 

humana (art. 11)152, o que, mais uma vez, reforça a relevância desse princípio. 

 

 

 

5.2. A Declaração Universal sobre o Genoma Humano e os Direitos 

Humanos e a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos 

Humanos, da UNESCO 

 

 

Em nível mundial, as experiências com seres humanos são orientadas, 

principalmente, pelos seguintes documentos: a Declaração dos Direitos do 

Homem, o Acordo Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, as 

Propostas de Diretrizes Éticas Internacionais para Pesquisas Biomédicas 

Envolvendo Seres Humanos (CIOMS/OMS), a Declaração Universal sobre o 

Genoma Humano e os Direitos Humanos, da UNESCO, e pela Convenção para 

a Proteção dos Direitos do Homem e da Dignidade do Ser Humano face às 

Aplicações da Biologia e da Medicina: Convenção sobre os Direitos do Homem 

e a Biomedicina, do Conselho da Europa. Abordaremos, neste item, mais 

                                                 
152

 Cf. ADORNO, Roberto. In A dignidade humana (...), p. 43 e segs. 
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detalhadamente, as duas últimas normativas, em virtude da sua maior 

abrangência sobre o tema e o caráter mais universalista. 

 

Além dessas normativas, costumam servir de orientação o Código de 

Nuremberg, do Tribunal Internacional de Nuremberg, do ano de 1947, a 

Declaração de Helsink e suas posteriores revisões, da Associação Médica 

Mundial, e o Informe de Belmont. O primeiro, enfatiza a necessidade de 

obtenção do consentimento informado e, em dez itens consagra todas as 

regras básicas para a experimentação em humanos, como: a experiência deve 

evitar todo sofrimento e danos desnecessários, físicos ou materiais; o 

experimento deve ser realizado apenas por pessoas cientificamente 

qualificadas; o participante da experiência deve ter a liberdade de se retirar no 

decorrer do experimento; deve ser tomado todos os cuidados para proteger o 

participante de qualquer dano, invalidez ou morte, mesmo que remota, entre 

outras. 

 

Já a Declaração de Helsínquia, detalha mais ainda a pesquisa 

biomédica, traçando diretrizes, como, p. exemplo, a submissão das pesquisas 

aos protocolos experimentais, que serão analisados por comitês 

independentes do pesquisador e do patrocinador; os projetos deverão ser 

precedidos por uma avaliação cuidadosa dos riscos e benefícios para o 

indivíduo submetido à pesquisa e para os outros, etc. Interessante, é que ela 

atribui sempre a responsabilidade sobre o ser humano à pessoa qualificada 

como médico, ainda que o indivíduo pesquisado tenha dado seu 

consentimento. Acrescenta, ademais, regras específicas que protegem a 

integridade física e mental e a personalidade do sujeito alvo da pesquisa, bem 

como o consentimento livre e esclarecido.  

 

O Informe de Belmont, por sua vez, dá ênfase a princípios básicos, 

como o respeito à autonomia do ser humano, a beneficência e a justiça, assim 

como aos requerimentos básicos para sua aplicação: o consentimento 
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informado, a valoração dos riscos e benefícios e seleção dos sujeitos de 

investigação. 

 

Em síntese, essas normativas já orientam, de maneira clara e ampla, as 

atividades de pesquisas com seres humanos. Ao longo do tempo, contudo, os 

órgãos éticos e jurídicos responsáveis complementaram essas normas, de 

modo a adaptá-las à realidade, como no caso de investigações com embriões, 

etc., já que as técnica biomédicas também se tornaram mais invasivas e com 

um alcance maior sobre as partes do ser biológico (como as investigações e 

terapêuticas realizadas a partir do Projeto Genoma Humano). Assim, passemos 

a análise da Declaração Universal sobre o Genoma Humano e os Direitos 

Humanos, da UNESCO e, seguidamente, a Convenção para a Proteção dos 

Direitos do Homem e da Dignidade do Ser Humano face às Aplicações da 

Biologia e da Medicina: Convenção sobre os Direitos do Homem e a 

Biomedicina. 

 

 Com o objetivo de responder as principais questões éticas que suscita o 

avanço das ciências da vida, a comunidade internacional, em diversas reuniões 

na UNESCO, construiu um instrumento de caráter universal para um mundo 

multicultural, a denominada Declaração Universal sobre o Genoma Humano e 

os Direitos Humanos, que se fundamenta na idéia de dignidade humana, e que 

se projetar em três âmbitos normativos distintos: o direito interno, o direito 

comunitário e o direito internacional. Desta forma, o Estado é o primeiro 

responsável de proteger as pessoas e garantir a vida humana. A 

responsabilidade pela autorização de investigação ou experimentações, que 

podem por em perigo a estrutura genética das pessoas, pertence, com maior 

ênfase, à legislação nacional e às comissões nacionais de bioética, que 

estabeleçam cada Estado em particular. 

 

Está estruturada, além disso, em sete itens que tratam, respectivamente, 

da Dignidade Humana e os Direitos Humanos, dos Direitos dos Indivíduos, da 
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Pesquisa sobre o Genoma Humano, das Condições para o Exercício da 

Atividade Científica, da Solidariedade e Cooperação Internacional, da 

Divulgação dos Princípios Estabelecidos pela Declaração, e da Implementação 

da Declaração – com vinte e cinco artigos ao todo. Para o tratamento em 

termos de genes, essa Declaração é de suma importância, já que fornece as 

diretrizes sobre as pesquisas em seres humanos e, em seu artigo 5º, 

estabelece todas as orientações para garantir os direitos do indivíduo, 

mediante o consentimento informado153. 

 

Se, por um lado, a Declaração dá ênfase ao respeito à dignidade, à 

liberdade e aos direitos humanos, também busca uma certa flexibilidade, a fim 

de não interferir no progresso científico, o qual está dirigido, na biologia e na 

genética, para promover o progresso do conhecimento, o alívio do sofrimento e 

a melhora da saúde e do bem-estar do indivíduo e da Humanidade em seu 

conjunto. A investigação científica, em si mesma, portanto, não pode ser 

proibida e nem condicionada. A liberdade na busca do desenvolvimento 

científico é total e isso está reconhecido e declarado no seu artigo 19. Porém, 

embora a pesquisa seja livre, não pode pretender o apoio do Estado, se 

realiza-se com um fim contrário ao bem comum e aos direitos humanos. Desta 

                                                 
153

 “Artigo 5 – a) A pesquisa, o tratamento ou o diagnóstico que afetem o genoma humano, 
devem ser realizados apenas após avaliação rigorosa e prévia dos riscos e benefícios neles 
implicados e em conformidade com quaisquer outras exigências da legislação nacional; b) Em 
qualquer caso, deve ser obtido o consentimento prévio, livre e esclarecido do indivíduo 
envolvido. Se este não estiver em condição de fornecer tal consentimento, esse mesmo 
consentimento ou autorização deve ser obtido na forma determinada pela legislação, orientada 
pelo maior interesse do indivíduo; c) Deve ser respeitado o direito de cada indivíduo de decidir 
se será ou não informado sobre os resultados da análise genética e das consequências dela 
decorrentes; d) No caso de pesquisa, os protocolos devem ser submetidos a uma análise 
adicional prévia, em conformidade com padrões e diretrizes nacionais e internacionais 
relevantes; e e) Se, conforme a legislação, um indivíduo não for capaz de manifestar seu 
consentimento, a pesquisa envolvendo seu genoma apenas poderá ser realizada para 
benefício direto à sua saúde, sujeita à autorização e às condições de proteção estabelecidas 
pela legislação. Pesquisa sem perspectiva de benefício direto à saúde apenas poderá ser 
efetuada em caráter excepcional, com máxima restrição, expondo-se o indivíduo a risco e 
incômodo mínimos e quando essa pesquisa vise contribuir para o benefício à saúde de outros 
indivíduos na mesma faixa de idade ou com a mesma condição genética, sujeita às 
determinações da legislação e desde que tal pesquisa seja compatível com a proteção dos 
direitos humanos do indivíduo”.   
 



 108 

forma, não se progride para degradar a Humanidade, nem para violar a 

dignidade do ser humano e modificar sua identidade e individualidade, própria 

de cada indivíduo, ou afetando seus direitos, mas para fortalecer o homem ou 

garantir a intangibilidade de sua dignidade e proteger melhor os seus 

direitos154. 

   

 Por último, queremos destacar o artigo 10, que garante a reparação 

equitativa por prejuízo, ou dano, que o indivíduo tenha sofrido em decorrência 

direta de uma intervenção sobre seu genoma. Assim, dano e reparação 

equitativa são os elementos determinantes para configurar a responsabilidade 

e as consequentes intervenções sobre o genoma humano. 

 

 

 

5.3. A Convenção para a Proteção dos Direitos do Homem e da 

Dignidade do Ser Humano face às Aplicações da Biologia e da 

Medicina: Convenção sobre os Direitos do Homem e a Biomedicina 

 

 

 

A Convenção de Biomedicina, como é conhecida, representa um marco 

para a Europa e para a história do biodireito, porque conseguiu distribuir 

harmonicamente os direitos e os interesses do indivíduo, da sociedade, da 

ciência e da espécie humana155. O interesse e o bem do indivíduo, segundo o 

artigo 2°, têm primazia sobre o interesse da sociedade e da ciência, o que 

demonstra o acolhimento do princípio da não instrumentalização do ser 

humano. Além disso, estão dispostas (nos artigos 5°, 9°, 19° e 20°) as 
                                                 
154

 Cf. ESPIELL, Héctor Gros. El Proyecto de Declaración Universal sobre el Genoma Humano 
y los Derechos de la Persona Humana de la UNESCO. Revista del Derecho y Genoma 
Humano, Bilbao, Fundación BBV, nº 7, Julio-Diciembre, 1997, p. 131-160. 
155

 Cf. ARCHER, Luís. Três comentários breves à nova Convenção. In SILVA, Paula Martinho 
da. Convenção dos Direitos o Homem e da Biomedicina anotada. Lisboa, Edições Cosmos, 
1997, p. 13-15.  
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exigências do consentimento informado e, no artigo 13º, o dispositivo que 

somente autoriza alterações no genoma do homem para fins de prevenção, 

diagnóstico e terapia. 

  

Os direitos e interesses da sociedade estão previstos no artigo 26º, que 

permite a limitação dos direitos individuais, pelos direitos de uma sociedade 

democrática, quais sejam: o interesse da segurança pública, a proteção dos 

direitos e liberdades de outros indivíduos, a proteção da saúde pública e a 

prevenção do crime. Ademais, permite e incentiva o debate público (artigo 28º), 

em razão de algumas aplicações da biologia e da medicina poderem acarretar 

problemas que atinjam a sociedade como um todo. 

Quanto aos interesses da ciência – permite-se, restritivamente, que se 

realizem no ser humano pesquisas que não tragam benefício direto para a 

saúde (artigo 17°, n° 2) e veda-se a criação de embriões humanos para fins de 

investigação (artigo 18°).   

 

Já os interesses relativos à espécie humana, foram garantidos, 

inicialmente, no Preâmbulo, quando estabelece que os progressos da biologia 

e da medicina devem ser usados para os benefícios de todos os membros da 

espécie humana, não só atuais, mas também das gerações futuras. Mais 

adiante, o artigo 11º proibiu qualquer discriminação baseada na constituição 

genética ou noutros quaisquer critérios (artigo 1°), garantiu acesso equitativo 

de todos os cidadãos aos cuidados da saúde, no artigo 3°, e vedou, no artigo 

13º, quaisquer tentativas de alterações do genoma humana, que possam ser 

transferidas aos descendentes. 

 

De maneira geral, podemos dizer que estruturalmente a Convenção de 

Biomedicina apresenta as seguintes partes: i) as disposições gerais, no 

Capítulo I (arts.1-4), que trata do objeto e fim da mesma, da primazia que 

outorga aos interesses e bem-estar do ser humano sobre o só interesse da 

sociedade ou da ciência, do acesso equitativo aos cuidados da saúde, e dos 
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estandartes profissionais no marco das intervenções no campo da saúde e da 

investigação; ii) o consentimento (Capítulo II, artigos 5º ao 9º); iii) a vida privada 

e o direito à informação (Capítulo III, artigo 10º); iv) o genoma humano 

(Capítulo IV, artigos 11º ao 14º); v) a investigação científica (Capítulo V, artigos 

15º ao 18º); vi) a colheita de órgãos e tecidos em doadores vivos e para fins de 

transplante (Capítulo VI, artigos 19º e 20º); vii) a proibição de obtenção de 

lucros (Capítulo VII, artigos 21º e 22º); viii) as violações das disposições da 

Convenção (Capítulo VIII, artigos 23º ao 25º); ix) o relacionamente da 

Convenção com outras disposições (Capítulo IX, artigos 26º e 27º); x) o debate 

público (Capítulo X, artigo 28º); xi) a interpretação e o acompanhamento da 

Convenção (Capítulo XI, artigos 29º ao 30º); xii) os Protocolos (Capítulo XII, 

artigos 31º); xiii) as alterações à Convenção (Capítulo XIII, artigos 32º) e xiv) as 

disposições finais (Capítulo XIV, artigos 33º ao 38º). Analisemos, então, os 

mais pertinentes com o tema em estudo. 

 

De logo, já podemos destacar o artigo 1º, que afirma ser o objeto da 

Convenção a proteção da dignidade e da identidade de todo ser humano, 

garantindo, no campo da aplicação da biologia e da medicina, os direitos e 

liberdades fundamentais de toda pessoa – em particular, sua integridade – 

assim como a dignidade e a identidade do ser humano neste âmbito. É a partir 

desse princípio da primazia, pois, que devem ser interpretados os demais 

artigos da Convenção. 

 

Interessante, também, o artigo 4º, na medida em que determina que 

toda intervenção no campo da saúde, incluindo a investigação, deve efetuar-se 

de conformidade com as obrigações e regras profissionais relevantes, 

aplicando-se aos profissionais da saúde (incluindo psicólogos e trabalhadores 
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sociais) que componham as equipes implicadas em processos de decisão ou 

de execução de uma intervenção156. 

 

O princípio da inviolabilidade da pessoa, previsto no artigo 16º, visa 

coibir qualquer atentado contra a sua pessoa e garantir a sua integridade física, 

psíquica e moral. Graças a ele, o corpo humano é inviolável e está, portanto, 

fora das questões de comércio. A inviolabilidade se estende, também, e 

abrange qualquer atentado a integridade da espécie humana. A Declaração 

Universal sobre o Genoma Humano e os Direitos Humanos estabelece, ainda, 

como atentado desta natureza qualquer modificação dos caracteres genéticos, 

que busque modificar a descendência de uma pessoa. 

  

Tal princípio comporta, ademais, exceções nos casos de urgência 

médica da pessoa ou de terceiros (como a doação de órgãos e tecidos), e 

outros casos autorizados expressamente por lei. Ressalvados esses caso, se 

faz presente o imperativo do consentimento prévio do interessado157. 

 

O primado do ser humano, articulado do artigo 2º, evitou as questões 

mais controversas e polémicas, como, por exemplo, a da definição conceitual 

de pessoa humana, quer em si mesma, quer em relação com a de ser humano. 

É que esses enunciados teóricos têm implicações práticas incontornáveis: à 

utilização de embriões na investigação científica e, consequentemente, às 

concernentes ao aborto). Desta maneira, à expressão ser humano justifica-se 

porque sua acepção possui um sentido supostamente neutro e é, bastante 

ampla e indeterminado, o que favorece não interferir significativamente com as 

problemáticas referidas. 

                                                 
156

 ROMANI, Carlos Fernández De Casadevante. EL Convénio para la Protección de los 
Derechos Humanos y la Dignidade del Ser Humano com respecto a la aplicación de la Biología 
y la Medicina: Convención sobre Derechos Humanos y Biomedicina. In Revista del Derecho y 
Genoma Humano, Bilbao, Fundación BBV, nº 7, Julio-Diciembre, 1997, p. 105-120. 
 
157

 YÁNEZ, Gonzalo Figueroa. In La Bioética en Latinoamérica: perspectiva jurídica, Revista del 
Derecho y Genoma Humano, Bilbao, Fundación BBV, nº 18, Enero-Junio, 2003, p. 33. 
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Além do mais, esse artigo 2º defende e protege prioritariamente o 

indivíduo, em um dispositivo que não se restringe ao artigo em questão, 

masque se estende a todos os capítulos, já que se constitui de uma disposição 

geral. Simultaneamente, enuncia como objetivo essencial da Convenção a 

garantia da dignidade humana e dos direitos e liberdades fundamentais do 

indivíduo face às aplicações da biologia e medicina, se tornando a «pedra de 

toque» de toda essa normativa internacional. O princípio do «primado do ser 

humano», portanto, é o único capaz de prevenir e coibir a objetivação e a 

instrumentalização do homem singular pela ação biomédica, garantindo que 

cada indivíduo seja sempre tomado como um fim em si mesmo e nunca 

simplesmente como um meio – na expressão que a autonomia da vontade 

assume na moral de Kantiana158.  

 

No que se refere ao consentimento informado159, a Convenção 

demonstra obediência aos princípios da liberdade, autonomia e defesa da 

                                                 
 
158

 Assim também, NEVES, M. Patrão. Capítulo I – Disposições Gerais, Artigo 2º – Primado do 
Ser Humano. In Direitos do Homem e Biomedicina – Actas da Oficina sobre a Convenção para 
a Protecção do Homem e da Dignidade do Ser Humano face às Aplicações da Biologia e 
Medicina (incluindo texto da Convenção), Instituto de Bioética, Universidade Católica Editora, 
2003, p. 27-44. 
159

 Nos interesse, de logo, a seguinte afirmação de Heinrich Ewald Horster: “Parece-me, 
contudo, que a liberdade para consentir numa intervenção no domínio da saúde não pode ser 
entendida, de modo nenhum, no mesmo sentido que a liberdade para consentir ou não na 
conclusão de um qualquer contrato. A liberdade para consentir em intervenções médicas está, 
à partida, condicionada – não quero dizer viciada – pelo estado de saúde do paciente. Este 
encontra-se em relação ao médico numa situação de inferioridade, inferioridade esse 
estrutural, se não de dependência. Além disso, tem pouca ou nenhuma escolha, uma vez que 
quer recuperar a sua saúde. Falta-lhe poder negocial. Por isso, até poderá estar predisposto 
para consentir.É neste contexto que ganha particular relevância a informação previamente 
prestada que cria uma relação de confiança pessoal – e, com isso, equilibra de certo modo a 
condição de inferioridade do paciente – e que vai ao encontro de sua dignidade e 
autodeterminação, proporcionando-lhe um consentimento, digamos, ponderado e livremente 
confiante”. HORSTER, Heinrich Ewald. Consentimento – Comentário. In Direitos do Homem e 
Biomedicina – Actas da Oficina (...), p.105-113. 
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pessoa160. Quero sublinhar, porém, que um dos grandes problemas do 

consentimento está na terapia genica fetal, em que o feto é tão dependente da 

mãe que só através dela se poderá fazer qualquer intervenção. Nesse caso, 

entendemos, juntamente com Jorge Biscaia, que, ainda que o consentimento 

materno seja necessário, não nos parece que seja sempre suficiente, uma vez 

que “o seu filho, desde a fecundação in útero ou in vitro, deve ter direito à 

defesa da vida e o consentimento da mãe, dos pais e do Estado, não podem 

sobrelevar o valor da vida. O filho é mais um dom do que um direito e tem uma 

dignidade que faz com que ele não seja pertença absoluta de ninguém”161. 

 

Dentro dessa perspectiva, também defendemos que, no caso particular 

do embrião ainda não implantado, a invocação do interesse da ciência não 

poderá ser usada contra ele, ainda que para, em tese, beneficiar outros 

indivíduos enfermos. É o que podemos inferir do espírito implícito do artigo 18º 

da Convenção, quando afirma: “Quando a investigação em embriões for 

permitida por lei, esta deve admitir uma adequada proteção do embrião”. 

Assim, pelos motivos acima aduzidos, compreendemos que as intervenções no 

feto e no embrião somente são legítimas se puderem produzir um benefício 

direto para os mesmos, não tendo a mãe ou quem quer que seja direito de 

consentir diferentemente162. 

                                                 
160

 Para Jorge Biscaia “o consentimento informado deve ser a pedra mestra do exercício da 
medicina quando se entende este exercício como uma resposta personalizada e relacional, 
feita simultaneamente de técnica, de solicitude, de respeito ao apelo daquele outro a quem a 
doença, a dor, o sofrimento ou proximidade da morte colocaram num estado de angústia e de 
solidão”. BISCAIA, Jorge. Capítulo II – Consentimento, Artigo 5ºao 9º. In Direitos do Homem e 
Biomedicina – Actas da Oficina (...), p.95. 
 
161

 Idem, ibidem. p. 100/101. 
 
162

 Sobre as questões envolvendo pesquisas em células tronco embrionárias, o Supremo 
Federal decidiu recentemente, no dia 29 de Maio de 2008, sobre a constitucionalidade do artigo 
5º da Lei de Biossegurança. Para a Corte Suprema do Brasil, portanto, esse tipo de pesquisas 
não violam o direito à vida, tampouco a dignidade da pessoa humana, argumentos esses que 
foram utilizados pelo ex-procurador-geral da República Claudio Fonteles, em Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI 3510) ajuizada com o propósito de impedir essa linha de estudo 
científico. De minha parte, considero, apesar das longas discussões travadas – o que 
demonstra o cárater extremamente discutível e incerto do tema – uma decisão contrária à vida 
e à dignidade humana, consoante também entende o Procurador da República referido, já que 
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5.4. Os Ensaios Clínicos e os Organismos Geneticamente Modificados 

(OGMs) 

 

 

No grande domínio das experiências com a pessoa humana estão 

inseridos os ensaios clínicos de novos medicamentos, que abarca ainda os 

meios químicos utilizados para o diagnóstico radiológico ou radioquímico, e os 

designados medical devices (meios mecânicos usados em diagnóstico invasivo 

para tratamento de numerosos afecção, que obriga à substituição de tecidos, 

estruturas e/ou órgãos).  

 

De modo mais restrito, os ensaios clínicos163 visam o emprego de 

substâncias químicas definidas na terapêutica de enfermidades, quer se trate 

de novos compostos, quer de novas aplicações para substâncias já 

conhecidas. 

 

Na atualidade, as investigações de novos medicamentos se constitui em 

um processo bastante complexo164, demorado e dispendioso, em que somente 

grandes empresas, principalmente multinacionais, possuem os indispensáveis 

recursos humanos, técnicos e financeiro. Desse fato tem decorrido, por sua 

                                                                                                                                               
as células tronco adultas, até o momento, foram as únicas que demonstraram eficácia 
terapêutica e que não causaram rejeição. Além disso, para os pesquisadores que afirmam que, 
após três anos de congelamento, os embriões se tornam inviáveis, já há quem afirme que isso 
nem sempre é verdade (o Jornal Folha de São Paulo publicou, em 9 de Março de 2008, a 
história de um menino do interior paulista, Vinícius Duarte, de seis meses de idade, que antes 
de ir parar no útero da mãe, passou oito anos congelado num tanque de nitrogénio líquido). 
Acredito, em síntese, que nessa área as incertezas científicas são enormes e, portanto, o 
melhor é ser prudente (princípio da precaução), a fim de não ferirmos à vida e à dignidade 
humana simplesmente por causa dos ímpetos científicos, tão ao gosto dos meios de 
comunicações da atualidade (sem falarmos nos interesses financeiros e comerciais). 
 
163

 Em Portugal, os ensaios clínicos de medicamentos para uso humano são regulados pela Lei 
nº 46/2004, de 19 de Agosto, que transpõe para a ordem jurídica interna, a Diretiva nº 
2001/20/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de Abril. 
164

 Para maiores aprofundamentos, RICO, José Manuel Gião Toscano. Parecer sobre Ensaios 
Clínicos de Medicamentos (4CNE/93). Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, 
Vol. II, 1993-1994, Imprensa Nacional – Casa da Moeda. 
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vez, alguns desafios éticos, como a concorrência entre as empresas, a busca 

imediatista do lucro e o financiamento, direto ou indireto, de cientistas, para que 

“direcionem” suas pesquisas para as necessidades do mercado.  

 

As experiências realizadas nas instituições públicas, como universidades 

e centros de pesquisas, são ainda escassas e casos excepcionais, em virtude 

dos altos custos financeiros envolvidos nesse tipo de atividade. 

 

 Devido aos problemas éticos supracitado, diversos fundamentos éticos 

são aplicáveis aos ensaios clínicos em seres humanos: a liberdade do ser 

humano, o respeito pela pessoa e pela sua integridade física e psíquica, a 

justiça, a procura do bem e a eliminação de riscos desnecessários na procura 

da melhor solução para o sofrimento, seguindo as diretrizes estabelecidas na 

Declaração de Helsínquia e suas posteriores revisões. 

 

 Nessa área, entretanto, o que nos interessa mais de perto são os estudo 

farmacogenômicos – ainda em caráter embrionário – que possibilitam a 

informação sobre a resposta de um indivíduo a uma medicina em função de 

suas características genéticas. Em tese, portanto, essa informação permitem 

substituir uma terapia farmacológica, com base metodológica no ensaio e erro, 

por uma prescrição exata da medicação, da qual o organismo precisa em 

função de suas características genéticas. 

 

 Para a maioria dos estudiosos, as pesquisas farmacogenômicas – além 

de possibilitar o ajuste do medicamento ao genótipo de cada indivíduo enfermo 

– apresenta, ainda, as seguintes vantagens: i) permitir administrar, desde o 

princípio, o medicamento mais eficaz, facilitando a cura, a prevenção de 

complicações no curso da enfermidade e o desaparecimento de eventuais 

efeitos secundários; ii) economia dos recursos que os usos dos medicamentos 

geram; iii) desenvolvimento de medicamentos em menos tempo, já que as 

escolhas dos pacientes serão de acordo com o seu genótipo, o que torna mais 
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fácil excluir dos estudos os indivíduos que, por seu genótipo, venham a ter uma 

mau resposta ao medicamento, reduzindo o tempo, o número de pessoas 

submetidas ao ensaio e, especialmente, o custo do mesmo; iv) maior facilidade 

para se desenvolver os chamados medicamentos órfãs (aqueles que são 

utilizados para doenças que atingem uma parcela reduzida da população e 

para os quais o mercado não tem tanto interesse); v) possibilidade de se 

desenvolver, com menores custos, medicamentos órfãos para indivíduos ou 

subgrupos da população que, por suas características genéticas, não podem 

beneficiar-se dos medicamentos fabricados para a maioria da população; vi) 

possibilidade de resgate de medicamentos úteis para a maioria das pessoas, 

mas que não eram usados em virtude do grave dano que poderiam causar nos 

indivíduos ou comunidades com genótipos específicos; e vii) possível aumento 

da segurança dos sujeitos que se submetam a ensaios clínicos para o 

desenvolvimento de novos medicamentos165. 

 

Diante disso, muitas parecem ser as vantagens, porém, a doutrina tem 

apresentado as seguintes objeções: i) as informações contidas no genótipo 

podem não ser positivas (p. ex. indicação de carência de um medicamento ou 

terapia alternativa para tratar a doença); e iii) revelações de informações com 

consequências pessoais, médica, sociais e familiares. Uma informação clara e 

rigorosa para a obtenção do consentimento informado, resulta, portanto, 

indispensável166.  

                                                 
165

 Cf. CAPELLA, Vicente Bellver. Ética, política y derechos en farmacogenômica. Revista de 
Derecho y Genoma Humano, nº 17, Julio-Diciembre, Universidad de Deusto, Bilbao, 2002, p. 
31-55.  
 
166

 Segundo Capella precisa abranger: “o tipo exato de informação que se quer obter com a 
amostra de DNA, os riscos e benefícios que pode gerar a informação buscada, incluindo os 
aspectos psicológicos e sociais, o destino da amostra de DNA (se ficará armazenada e em que 
condições será descartada), como se garantirá a privacidade tanto da amostra como da 
informação obtida; e os eventuais usos futuros da mostra de DNA e da informação obtida. 
Quando se trate de provas com fins de investigação, haverá que informar, ademais, acerca da 
equipe de investigação e de suas fontes de financiação, dos objetivos e produtos que se 
pretendam alcançar com essa investigação, e dos benefícios em que poderiam participar os 
doadores das amostras. Em todo caso, haverá que assegurar-se de que o sujeito tem 
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Além do mais, a informação sobre as características genéticas e os 

possíveis tratamentos requer, do profissional de saúde, uma maior habilidade, 

senso de responsabilidade e humanidade, já que esse tipo de informação diz 

muito do indivíduo e pode gerar efeitos em pessoas outras, como familiares, 

grupo social, etc.  

 

Muitas outras questões nesse campo são relevantes, como, por 

exemplo, o controle da investigação farmacogenômica, questões relativas à 

justiça (distribuição justa de recursos na sociedade e a nível global), dentre 

outras. Cabe, porém, ressaltar a relação da farmacogenômica com o meio 

ambiente e a sociedade. Neste sentido, é importante considerarmos o seguinte: 

i) o interesse da indústria farmacêutica de oferecer uma imagem 

extraordinariamente positiva da farmacogenômica e, em geral, por medicalizar 

a vida humana; b) a manipulação de que podem ser objeto os médicos, os 

meios de comunicação e a opinião pública, já que o medicamento com base no 

genoma é um argumento informativo extraordinário para o público e gera 

enormes esperanças terapêuticas; e iii) o risco de reduzir a medicina à 

genética, fomentando expectativas desproporcionadas sobre as possibilidades 

desta e desconsiderando a importância do meio ambiente e dos estilos de 

vida167.  

 

Desta forma, ao pensarmos sobre as problemáticas concernentes aos 

ensaios clínicos de medicamentos, teremos que considerar os entes envolvidos 

nesse processo, quais sejam: o promotor (via de regra, um laboratório 

farmacêutico), o investigador (quase sempre, médico) e o sujeito submetido ao 

ensaio, que pode ser enfermo ou são. O primeiro investe volumosas somas de 

dinheiro para ter a chance de lançar um novo medicamento no mercado (e 

lucrar excessivamente com isso). O segundo, busca comprovar a precisão dos 

                                                                                                                                               
compreendido a transcedência das provas para que se possa consentir. CAPELLA, Vicente 
Bellver. Ética, política y derechos (...), p. 31-55. 
 
167

 Cf. CAPELLA, Vicente Bellver. Ética, política y derechos (...), p. 31-55. 
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seus estudos (e obter retorno financeiro, académico, ou de índole pessoal). E o 

terceiro, que alimenta a esperança de obter um tratamento mais eficaz para a 

sua doença e/ou contribuir para os avanços da medicina. Em todo caso, porém, 

a pesquisa por novos fármacos deve ser efetivada em condições éticas 

favoráveis, para se conseguir um equilíbrio razoável entre os avanços da 

ciência médica e os interesses individuais dos participantes dos ensaios. 

 

No que diz respeito à responsabilidade civil dos médicos nos ensaios 

clínicos, a Directiva nº 2001/20/CE não define qual a modalidade de 

responsabilidade civil aplicável aos ensaios clínicos, deixando uma certa 

margem de discricionariedade para os Estados membros. Entretanto, prevê, no 

artigo 3º, nº 2, al. f, que tais ensaios só poderão ser realizados se “existirem 

disposições relativas a um seguro ou indenização que cubra a 

responsabilidade do investigador e do promotor”. Além disso, nas disposições 

gerais, artigo 19º, dispõe que “A presente Directiva não prejudica a 

responsabilidade civil e penal do promotor e do investigador”.  

 

Assim, alguns países adotam o regime da responsabilidade subjetiva, 

com a consequente apuração da culpa médica. Outros, todavia, acolhem a 

responsabilidade objetiva – em que é suficiente a existência do nexo causal 

entre a participação do sujeito e o evento lesivo, para ensejar o dever de 

indenizar. É o caso de Portugal, pois a Lei nº 46/2004, em seu artigo 14º, nº 1 

dispõe que: “O promotor e o investigador respondem, solidária e 

independentemente de culpa, pelos danos patrimoniais e não patrimoniais 

sofridos pelo participante imputáveis ao ensaio”. 

 

Para além disso, nas terras lusas, a citada legislação prevê, no artigo 

14º, nº 2, a adoção de um seguro obrigatório, que deve ser suportado pelo 

promotor, como forma de dar cobertura aos danos sofridos pelos sujeitos dos 

ensaios, o que demonstra uma atitude bastante pertinente e cautelosa por 

parte do legislador. 
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Quanto ao médico/investigador, ainda que a Lei nº 46/2004 tenha 

atribuído ao promotor do ensaio o ônus de suportar o seguro obrigatório, o 

médico-investigador, segundo o artigo 14º, nº 1, responde solidária e 

independentemente de culpa, responsável pelos danos sofridos pelos 

participantes do ensaio, não podendo, pois, descuidar de sua responsabilidade 

frente os sujeitos dos ensaios clínicos168. 

 

No Brasil, doutra banda, o Código Civil de 2002, no artigo 927, parágrafo 

único, acolheu uma cláusula geral de responsabilidade pelo risco: “Haverá 

obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos 

especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo 

autor do dano implicar, por sua natureza, riscos para os direitos de outrem” e, 

no artigo 951, ressaltou o dever de indenização daquele que, no exercício de 

atividade profissional, por negligência, por imprudência ou imperícia, causar a 

morte do paciente, agravar-lhe, causar-lhe lesão, ou inabilitá-lo para o trabalho. 

A melho interpretação parece ser, portanto, aquela em que os 

médicos/investigadores respondem objetivamente, somente se existir previsão 

legal neste sentido. 

 

Ademais, a Resolução 196/96, do Conselho Nacional de Saúde, que 

trata das pesquisas com seres humanos, embora não seja expressa quanto à 

modalidade de responsabilidade civil aplicável, tudo leva a crer que a 

responsabilidade objetiva é a que melhor se ajusta, prevê um direito à 

indenização (bem como o direito à assistência integral) – dirigido aos 

participantes das experimentações que venham a sofrer qualquer tipo de dano, 

previsto ou não no termo de consentimento (item V.6). 

 

                                                 
168

 Para maiores detalhes, GOLÇALVES, Carla. Responsabilidade Civil dos Médicos nos 
Ensaios Clínicos. Lex Medicinae – Revista Portuguesa de Direito da Saúde, Ano 1, nº 2, 
Julho/Dezembro, 2004, 53 e segs.; e ALVES, Jeovanna Viana. Ensaios Clínicos. Coimbra: 
Coimbra, 2004, p. 136 e segs. 
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No que diz respeito aos Organismos Geneticamente Modificados 

(OGMs), são regulados, em especial, pela Convenção sobre Diversidade 

Biológica e pelo Protocolo de Cartagena sobre Segurança Biológica à 

Convenção sobre a Diversidade Biológica. No Brasil, o tema foi disciplinado na 

Lei nº 11.105, de 24 de Março de 2005 (a Lei de Biossegurança), pelo Decreto 

nº 5.591, de 22 de Novembro de 2005 (regulamenta dispositivos da lei anterior) 

e pelo Decreto nº 5.705, de 16 de Fevereiro de 2006, que promulga o Protocolo 

de Cartagena. 

 

 

 

5.5. A Experiência com Seres Humanos e os Ensaios Clínicos no Brasil 

 

 

No Brasil, merece destaque a Resolução nº 196/96 – que trata 

especificamente sobre investigação com seres humanos – e a Resolução nº 

340/2004, que contém as Diretrizes para Análise Ética e Tramitação dos 

Projetos de Pesquisa da Área Temática Especial de Genética Humana, ambas 

do Conselho Nacional de Saúde. Além dessas, há que se observar a Lei nº 

9.434/97 (dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e parte do corpo humano 

para fins de transplante e tratamento) e o Decreto nº 4.436/2002, que cria, no 

âmbito do Ministério da Saúde a Comissão Nacional de Bioética em Saúde 

(CNBioética). 

 

A Resolução nº 196/96 foi o primeiro documento oficial brasileiro que 

regulamentou, de maneira mais ampla e sistemática, as normas de pesquisa 

em saúde. Dentre as suas disposições, destacamos, por ter íntima relação com 

as terapias de genes, as seguintes: i) a incorporação dos referenciais básicos 

da Bioética (não-maleficência, beneficência, autonomia, justiça, equidade, sigilo 

e privacidade); ii) a grande abrangência cuja aplicação das normas são para 

toda e qualquer pesquisa (todas as áreas do conhecimento e não só para a 
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biomedicina), seja individual ou coletiva (estudos de comunidades, pesquisas 

epidemiológicas), que envolva o ser humano direta ou indiretamente, em sua 

totalidade ou parte deles, inclusive o manejo de informações ou materiais; iii) a 

proibição de qualquer forma de remuneração, exceto o ressarcimento de 

despesas e indenizações (direito indeclinável) aos sujeitos da pesquisa; iv) a 

conceituação de risco como sendo a possibilidade de danos à dimensão física, 

psíquica, moral, intelectual, social, cultural ou espiritual do ser humano; v) o 

respeito total à dignidade do ser humano e a necessidade de se obter o 

consentimento informado dos sujeitos da investigação e a proteção aos grupos 

vulneráveis, excluindo-se as possibilidades de dependência, subordinação, 

coação ou intimidação; vi) a necessidade de justificativa para o uso do placebo; 

vii) a utilização de material biológico e dos dados obtidos na pesquisa 

exclusivamente para a finalidade prevista no protocolo; viii) a necessidade de 

retorno de benefícios à coletividade pesquisada, bem como a obrigatoriedade 

de acesso dos sujeitos às vantagens da pesquisa; ix) a importância e a 

relevância do consentimento livre e esclarecido, que deve ser prestado de 

maneira que contenha todos os esclarecimentos ao sujeito (em linguagem 

acessível), resguardando-se o direito à recusa e o direito de ter cópia o 

consentimento informado; e x) a obrigatoriedade de apresentação do projeto de 

pesquisa ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da instituição para 

apreciação, assim como sua co-responsabilidade, ao aprovar os projetos 

submetidos ao seu exame.  

 

A Resolução nº 340/2004, mais específica, define os termos que 

envolvem as pesquisas genéticas (pesquisa em genética clínica, em genética 

de populações, etc.), apresenta os aspectos éticos que envolvem esse tipo de 

investigação, disciplina os protocolos de pesquisas, o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) – e, neste caso, opta, nas pesquisa genéticas, por 

fornecer requisitos para a realização do termo de consentimento escrito – e a 

operacionalização das investigações junto aos Comitês de Ética (CEPs). 
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“Muitos ficarão intrigados com esses sentimentos, 

presumido que um cientista que trabalha com rigor não 

possa também acreditar seriamente em um Deus. Este 

livvro tem por objetivo disseminar esse conceito, 

argumentando que a crença em Deus pode ser uma 

opção completamente racional e que os princípios da fé 

são, na verdade, complementaresaos da ciência” 

(Francis S. Collins) 

 

 

 

 

“Embora ninguém possa voltar 

atrás e fazer um novo começo, 

qualquer um pode começar agora 

e fazer um novo fim”. 

(Francisco Cândido Xavier) 
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CAPÍTULO III: CONCLUSÕES 

 

 

 

 É triste identificar e reconhecer que a história da humanidade está 

permeada de fatos que desrespeitam a condição humana. Mas também, é 

gratificante e animador saber que podemos, a cada novo dia, fazer diferente e, 

quem sabe, formar pessoas eticamente melhores e, consequentemente, 

construir instituições sociais mais justas e mais igualitárias. 

 

 Para além da reflexão jurídica – que concluiremos logo abaixo – este 

estudo nos fez pensar mais detidamente nas problemáticas éticas que o mundo 

contemporâneo não cessa de nos proporcionar. As instituições sociais parecem 

não acompanhar o ritmo acelerado dos avanços científicos e de tecnologias, 

com seus inúmeros desafios. E tudo isso se torna mais complexo numa 

sociedade de dimensões continentais e de diversificação cultural tão grande, 

como o Brasil. Mas isso, certamente, será análise para outro escrito. Vamos, 

então, ao que interessa: as nossas conclusões sobre o consentimento 

informado no âmbito da terapia genica. 

 

1. A terapia gênica, por se constituir numa terapêutica médica 

experimental, e que sujeita o ser humano a riscos mais elevados e a 

consequências físicas e psicológicas ainda desconhecidas, exige maior 

controle ético e jurídico.  

 

2. No aspecto ético, prevalece a condição de ser humano frente aos 

avanços científicos e aos interesses econômicos e comerciais, o que é 

garantido com a aplicação de princípios éticos, especialmente: a) o 

respeito ao indivíduo (autonomia), através do consentimento informado; 

b) a beneficência na avaliação dos riscos e das vantagens; e c) a justiça, 
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como critério de escolha dos sujeitos e das enfermidades a serem 

tratadas. 

 

3. No âmbito jurídico: em termos gerais, é admissível a terapia de genes 

em células somáticas, mas terá que obedecer aos seguintes critérios: 

gravidade da doença, ausência de terapia eficaz, consentimento livre e 

esclarecido do paciente e ao princípio da prudência. O Direito também 

não deve “engessar” com suas normas os avanços e o desenvolvimento 

da ciência. No caso das terapias genéticas em células somáticas, deve-

se observar as normas constitucionais de garantia do direito à vida, à 

integridade física e psíquica, à dignidade, à liberdade e à igualdade do 

ser humano, bem como as regras infraconstitucionais que impõem o 

consentimento livre e esclarecido, que deve ser mais detalhado, na sua 

forma e conteúdo, e mais severo na sua aplicação. Já a terapia gênica 

germinativa tem, como regra geral, a sua proibição, já que altera o 

genoma das gerações futuras. Por, fim, a terapia de genes fetal 

encontra-se, ainda, em fase embrionária, com um alto risco tanto para o 

feto quanto para a mãe e, os países que a permitem estabelecem regras 

mais rígidas e maior controle dos órgãos éticos, científicos e 

administrativos.  

 

4. As leis sobre as terapias gênicas – quando existentes – são geralmente 

inseridas em normas que tratam de temas diversos (como tecnologia, 

produtos farmacêuticos, pesquisa em seres humanos, entre outros) e 

procuram garantir a dignidade humana, a vida e a integridade física e 

psíquica do homem, aplicando, no mínimo, as regras que disciplinam as 

pesquisas e experiências com o ser humano. 

 

 

5. A relação médico-paciente, na atualidade, não se baseia mais no 

paradigma paternalista, em que a informação ao paciente correspondia 
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ao estritamente necessário e a ele cabia apenas a obediência ao 

tratamento, sem qualquer participação no processo decisório, mas na 

autonomia do paciente, que possui, agora, o direito fundamental e 

personalíssimo ao consentimento informado. 

 

6. O incumprimento do dever ético e legal de obter o consentimento livre e 

esclarecido do paciente poderá resultar para o médico a 

responsabilização nas esferas civil, penal e disciplinar e, 

consequentemente, o ressarcimento de danos, tanto de natureza 

patrimonial, quanto não patrimonial. Tudo isso, devido à possibilidade de 

violar o direito de liberdade, de autodeterminação e/ou a integridade 

física e psíquica do paciente enfermo, direitos fundamentais e inerentes 

à dignidade do homem.  

 

7. Quanto à licitude do tratamento gênico, abordamos o tema sob dois 

enfoques: i) frente à carência normativa específica, em diversos 

ordenamentos jurídicos do mundo, no qual defendemos a ilicitude da 

terapia germinativa (por expressos dispositivos legais) e a licitude da 

terapia gênica em células somáticas, com base na obediência aos 

princípios gerais do direito e as normas constitucionais que protegem à 

vida, à saúde, à integridade física e psíquica e à dignidade do homem; ii) 

frente ao caráter agressor, invasivo e de alto risco da intervenção 

médica no organismo do paciente, possibilitando lesões na sua 

integridade física e psíquica. Aqui, a regra geral estabelece que toda 

intervenção de caráter médico, sem o consentimento livre e esclarecido 

do paciente, é ilícita, e, portanto passível de uma responsabilização 

jurídica. Caso, porém, exista o consentimento do indivíduo e o médico 

tenha agido diligentemente, justificada está a ilicitude. Assim, a terapia 

gênica de células somáticas é lícita, desde que cumpra os requisitos 

éticos e jurídicos, especialmente a obtenção do consentimento livre, 

esclarecido e adequado, e respeite os direitos fundamentais à liberdade, 
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à igualdade, à vida, à saúde e à integridade física e psíquica do 

paciente. 

 

8. A terapia gênica, em virtude de seu caráter experimental, ao nosso ver, 

exige um consentimento informado diferenciando, mais rigoroso e mais 

detalhado (“reforçado”), a fim de proteger o paciente das incertezas 

médicas e científicas. Se constitui, portanto, num instrumento útil de 

“controle” das atividades no âmbito da medicina e da ciência, assim 

como de tutela dos bens jurídicos, acima referidos, indispensáveis à 

condição humana. Neste sentido, a legislação brasileira considera o 

tratamento de genes como pesquisa em seres humanos, o que, no 

momento, parece estar sendo suficiente para o Poder Judiciário dirimir 

os conflitos oriundos dos desafios da medicina e da genética. 

 

9. A relação médico-paciente, primordialmente no caso das pesquisas e 

experiências com seres humanos constitui uma relação eminentemente 

ética, de confiança, de respeito e de responsabilidade entre as pessoas 

envolvidas. No âmbito do Direito, porém, ela é entendida ora como uma 

relação de natureza contratual, qualificada como de prestação de 

serviços e consumerista, e suscetível de responsabilização contratual, 

ora como uma estrutura jurídica diferente do modelo contratual 

tradicional, em que o consentimento livre e esclarecido, se baseia no 

direito à integridade física e moral de cada indivíduo, direito inerente 

esse à personalidade humana. Para os contratualistas o regime jurídico 

aplicável é o de direito civil e/ou o de direito do consumidor. Acompanho, 

contudo, os autores que defendem a relação médico-paciente, 

independentemente do tipo de estrutura que venha a ter, como uma 

atividade fundamentada na dignidade humana e no direito à integridade 

física e psíquica do paciente. Assim, o respeito à autonomia do paciente 

e o consentimento informado são exigíveis, de maneira independente de 

previsão contratual, e devem ser interpretados com fulcro no princípio da 
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dignidade humana, nos direitos fundamentais do homem e nos direitos 

de personalidade. O regime jurídico aplicável, portanto, na relação 

médico-paciente, consiste, inicialmente nos dispositivos constitucionais 

que disciplinam a dignidade humana e os direitos fundamentais. 

Seguidamente, as normas previstas no Código Civil sobre os direitos de 

personalidades e, supletivamente, as normas disciplinadoras dos 

negócios jurídicos, incluindo os contratos civis e do consumidor. 

 

10.  Quanto à atividade médica fundamentada no direito à integridade física 

e psíquica do paciente e a problemática relativa à aplicação das normas 

de direitos fundamentais nas relações entre particulares, entendemos 

que:  

 

a. Numa apreciação global, podemos afirmar que as preferências 

teóricas, intrínsecas aos textos dos juristas brasileiros e 

portugueses, sobre a eficácia jurídica dos direitos fundamentais 

nas relações privadas se apresentam intimamente relacionada 

com as realidades econômica, social, política e jurídica dos 

países que, respectivamente, habitam. Para além do que prevê a 

legislação constitucional fundamental, os autores se equilibram 

entre construções lógicas, racionalmente adequadas, e 

posicionamentos que visam uma compreensão e uma 

interpretação da Carta Magna com enfoque na sua função social; 

 

b. Há, certamente, uma realidade fática, carente de entendimento, 

de organização e de direcionamento, que o direito precisa regular 

e garantir o equilíbrio, sob pena de se inviabilizar o convívio social 

pacífico; 

 

c. No campo específico da vinculação dos particulares a direitos 

fundamentais, nos filiamos, ainda que com cautelas, à teoria da 
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eficácia imediata por entendermos ser a mais adequada para a 

realidade brasileira, já que possibilita à magistratura decidir, com 

fundamento na Constituição Federal e na realidade social. 

Admitimos, porém, que um longo caminho precisa ser feito para 

exame da estrutura e das consequências dessa teoria no 

ordenamento jurídico constitucional, bem como para a verificação 

das melhores e mais adequadas alternativas para a interpretação 

do texto constitucional. Desta forma, admitimos a eficácia 

imediata das normas de direitos fundamentais nas relações 

jurídicas privadas – especialmente nas relação travadas entre 

médico e paciente – com fundamento no artigo 5°, § 1°, da 

Constituição Federal de 1988 e nos princípios jurídico-

constitucionais da supremacia da Constituição, da dignidade da 

pessoa humana, da solidariedade, da unidade material do 

Ordenamento Jurídico. 

 

d. Nos filiamos, ainda, ao entendimento de que o direito deve ser um 

instrumento de direção e promoção social, com os consequentes 

desafios que tal proposta ocasiona para o profissional do direito: 

visão crítica, multidisciplinar e solidária. 

 

11.  A dignidade humana é um princípio basilar e norteador de toda a 

atividade humana, inclusive a médica e científica. No âmbito jurídico, se 

constitui em uma realidade que antecede e fundamenta todo o Direito e 

está consagrado na Constituição Federal do Brasil, no artigo 1º, inciso 

III. Sua observância é, pois, obrigatória e condiciona a atividade do 

intérprete 

 

12.  O direito à integridade física e psíquica estão garantidos expressamente 

na Constituição e no Direito Civil. Em decorrência, devido ao fato de 

serem direitos que fundamentam o consentimento informado, são 



 129 

passíveis de serem arguidos nas questões relativas ao mesmo. São, 

pois, as primeiras normas, na esfera cível, a garantir o consentimento 

informado e as terapias gênicas, já são intervenções médicas muito 

invasivas e arriscadas para os seres humanos. 

 

13.  As atividades de pesquisas com seres humanos, na atualidade, têm 

como princípios norteadores, dentre outros, o princípio da precaução e o 

princípio da responsabilidade. O primeiro, é sempre pertinente diante da 

incerteza sobre o risco, ou das perspectivas de danos graves ou 

irreversíveis. Já o segundo põe em relevo o dever, ético e jurídico, de 

justiça para com a humanidade e as gerações futuras. 

 

14.  As experiências com seres humanos são regidas, especialmente, pelos 

seguintes documentos: a Declaração dos Direitos do Homem, o Acordo 

Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, as Propostas de 

Diretrizes Éticas Internacionais para Pesquisas Biomédicas Envolvendo 

Seres Humanos (CIOMS/OMS), a Declaração Universal sobre o 

Genoma Humano e os Direitos Humanos, da UNESCO, e pela 

Convenção para a Proteção dos Direitos do Homem e da Dignidade do 

Ser Humano face às Aplicações da Biologia e da Medicina: Convenção 

sobre os Direitos do Homem e a Biomedicina, do Conselho da Europa, 

sendo essas duas últimas às que mais detalharam as diretrizes para tal 

atividade. 

 

15.  No âmbito das experiências com seres humanos destacam-se os 

ensaios clínicos de novos medicamentos – devido ao seu caráter 

complexo, moroso e dispendioso – e das grandes possibilidades, em 

especial, nos estudo farmacogenômicos – ainda em fase embrionária – 

que possibilita a informação sobre a resposta de um indivíduo a uma 

terapêutica medicamentosa em função de suas características 

genéticas. As problemáticas concernentes aos ensaios clínicos de 
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medicamentos, por sua vez, envolvem o promotor (via de regra, um 

laboratório farmacêutico), o investigador (quase sempre, médico) e o 

sujeito submetido ao ensaio. Quanto à responsabilidade civil dos 

médicos nos ensaios clínicos, alguns países adotam o regime da 

responsabilidade subjetiva, com a consequente apuração da culpa 

médica. Outros, porém, admitem a responsabilidade objetiva – em que é 

suficiente a existência do nexo causal entre a participação do sujeito e o 

evento lesivo, para ensejar o dever de indenizar. É o caso de Portugal 

(Lei nº 46/2004, artigo 14º, nº 1) e do Brasil (Código Civil de 2002, no 

artigo 927, parágrafo único e Resolução 196/96, do Conselho Nacional 

de Saúde, item V.6). 

 

16.  No Brasil, ainda disciplinam as terapias genicas, no que couber, as 

seguintes normativas: i) Resolução nº 196/96 – que trata 

especificamente sobre investigação com seres humanos – e a 

Resolução nº 340/2004, que contém as Diretrizes para Análise Ética e 

Tramitação dos Projetos de Pesquisa da Área Temática Especial de 

Genética Humana, ambas do Conselho Nacional de Saúde; ii) A 

Resolução nº 340/2004, mais específica, define os termos que envolvem 

as pesquisas genéticas; e iii) Lei nº 11.105, de 24 de Março de 2005 (a 

Lei de Biossegurança), pelo Decreto nº 5.591, de 22 de Novembro de 

2005 (regulamenta dispositivos da lei anterior) e pelo Decreto nº 5.705, 

de 16 de Fevereiro de 2006, que promulga o Protocolo de Cartagena – 

que trata da utilização do Organismos Geneticamente Modificados 

(OGMs). 

 

17.  Ainda que a ordem jurídica seja indispensável ao convívio social, 

pensamos que o excesso de normas jurídicas sobre um campo da 

atividade humana – como é o das ciências da vida – reflete o caráter 

invasivo da conduta humana nesse âmbito e a dificuldade que os 
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homens, ainda, apresentam em respeitar os direitos mais elementares 

do ser humano. 

 

18. Por fim, encerro a presente dissertação, com uma reflexção de Francis 

S. Collins, coordenador do Projeto Genoma Humano Internacional, em 

seu livro intitulado A Linguagem de Deus: Um cientista apresenta 

evidências de que Ele existe, da Editora Gente, p. 14: “(...) Em minha 

opinião, não há conflitos entre ser um cientista que age com severidade 

e uma pessoa que crer num Deus que tem interesse pessoal em cada 

um de nós. O domínio da ciência está em explorar a natureza. O 

domínio de Deus encontra-se no mundo espiritual, um campo que não é 

possível esquadrinhar com os instrumentos e a linguagem da ciência: 

deve ser examinado com o coração, com a mente, com a alma – e a 

mente deve encontrar uma forma de abarcar ambos os campos”. 

 

 

Em breves linhas, parece ser tudo o que de importante apreendi sobre o 

tema. 
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