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RESUMO
O objetivo deste artigo é analisar os “limites e possibili-
dades do direito moderno” através da relação entre ci-
ência, direito e política, destacando, sobretudo, os temas 
inerentes à saúde e a sua estreita relação com o discurso 
ético. Integra essa discussão o desenvolvimento da cons-
ciência científica: o avanço da tecnociência e as respostas 
que o direito necessita dar em face desses avanços.
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ABSTRACT
The aim of this paper is to analyze the “limits and possi-
bilities of modern law” through the relationship between 
science, law and politics, highlighting, above all, the top-
ics inherently related to health and its close relationship 
to ethical discourse. This discussion integrates the devel-
opment of scientific conscience: the advance of techno-
science and the answers the law needs to give in the face 
of these advances. 

KEYWORDS
Right to health. Biotechnology. Ethics. 

* Docente de Instituições de Direito Privado.  Titular da Cátedra de Noções Jurídicas Fundamentais, Faculdade de Direito
Università degli Studi di Salerno

Correspondência
Via Luigi Guercio,16 – 84135 – Salerno – Itália
E-mail: vituliaivone@unisa.it



Bol. Saúde | Porto Alegre | v. 24 | n. 2 | p. 51-62 | jul./dez. 2010

52 | Vitulia Ivone

INTRODUÇÃO

Este artigo objetiva analisar os “limites e 
possibilidades do direito moderno” através do 
relacionamento entre ciência, direito e política, 
mostrando como isso, sobretudo nos temas 
inerentes à saúde, assume maior importância, 
na forte interação com o discurso ético.

Uma das características essenciais da época 
em que vivemos é indubitavelmente o enor-
me e inegável desenvolvimento da consciência 
científica: o avanço irrefreável da tecnociência 
abre um leque de perguntas às quais os juristas 
têm o dever de responder com argumentos 
plausíveis.

Querendo racionalmente escapar tanto de 
comportamentos que de modo ingenuamen-
te otimista aceitem sem qualquer questiona-
mento tudo aquilo que é oferecido do saber 
científico e das recentes tecnologias, quanto 
de derivações pessimistas voltadas à proibição 
em modo ilógico de cada forma de progresso, 
concordamos que há uma persistente presença 
social da ciência. Até o início do século passa-
do foi identificada como um objeto de pesquisa 
para os profissionais especializados, trabalhos 
dos quais o homem comum tinha o direito de 
se desinteressar.

O tempo presente registra um compor-
tamento oposto, deixando a marca para uma 
radical mudança: o saber científico e suas pro-
jeções tecnológicas realizam produtos que en-
tram na vida cotidiana e tendem a modificar os 
esquemas, até incidir nos estilos de vida das 
pessoas.

Diante de uma situação passada em que a vida 
social se desenvolvia tranquilamente, longe dos 
reflexos imediatos das obras científicas, hoje, ao 
contrário, a constante é a iminência do risco.

Referimos-nos ao risco de querer (re)cor-
rer à utopia perfeita da saúde, sintoma da atual 
desorientação no colher as diferentes misturas 

entre a ciência e o conhecimento e as outras 
esferas sociais.

Na procura de individualizar os confins éti-
cos da praxe científica – e avaliar contextual-
mente a capacidade de transformar-se em nor-
ma jurídica – é essencial, antes de mais nada, 
compreender se aquilo que se deseja limitar 
seja ciência em si mesma ou somente algumas 
modalidades de aquisição e aplicação do co-
nhecimento.

Qual é então o limiar além do qual o co-
nhecimento científico transforma-se em uma 
forma de condicionamento social?

A ciência não descreve somente, mas con-
tribui propondo (e muitas vezes demolindo) 
uma certa imagem do homem e do mundo 
que incide profundamente sobre os costumes, 
condicionando regras de comportamento e 
esperança social, em razão da titularidade do 
monopólio dos instrumentos para cancelar de-
finitivamente cada forma de vida.

A respeito deste perigo, qual o papel do 
Direito?

Os juristas amam repetir factum infectum 
fieri nequit, querendo dizer que não somente 
não é mais possível colocar para trás os reló-
gios da história, mas cada intervenção legislati-
va sucessiva não muda a realidade, assumindo 
muitas vezes um caráter repressivo inútil, ou 
até contraproducente. 

A pessoa humana e o
direito à saúde

Desde os anos 60, as constituições oci-
dentais foram tendencialmente interpretadas 
no sentido de um necessário “retrocesso” do 
Estado em relação às escolhas referentes à 
esfera mais íntima e privada das pessoas. Esta 
perspectiva resguardou, sobretudo, as escolhas 
concernentes ao corpo, sexualidade, procria-
ção, assinalando a afirmação daquele conceito 
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de constitucional privacy, entendido como liber-
dade de autodeterminação, que dos Estados 
Unidos se tornou difuso no ambiente europeu, 
graças também à fundamental contribuição 
dada pela jurisprudência da Corte Europeia de 
Direitos do Homem, através da aplicação do 
art. 8° da Convenção. Nos últimos decênios, 
esta questão, na Itália – a consciência disto, de 
que estava em jogo a liberdade de completar 
aquelas escolhas que mais diretamente estão 
ligadas à vida privada das pessoas – estava bem 
radicada tanto no debate em favor do divórcio 
e do aborto, quanto nas sucessivas campanhas 
referendadas que seguiram a aprovação das 
duas leis (n° 898 de 1970 e n° 194 de 1978).

A consciência de então parece hoje des-
focada e vai difundindo-se a opinião de que o 
legislador deva intervir nos segmentos mais 
pessoais do homem, impondo-se imperativos 
éticos incidindo sobre os comportamentos 
pessoais e sociais.

As leis são, em conjunto, espelho da socie-
dade e guias dos comportamentos: esses de-
vem salvaguardar os direitos fundamentais das 
pessoas, principalmente antes de tudo, a digni-
dade da pessoa humana.

A reconstrução de um fim do direito em 
torno aos direitos fundamentais apresenta-se 
como uma guia permanente à qual devem ser 
submetidas as escolhas juridicamente vinculan-
tes. Este programa muito desafiante coloca em 
prova o âmbito político e também o jurídico. A 
política deve se distanciar da folia da sua presu-
mida onipotência e prosseguir em direção ao 
respeito. O Direito – que saiu do pesadelo da 
falta de um fim ético – pode recuperar o siste-
ma dos valores para oferecer uma guia para as 
escolhas de caráter tecnológico.

O caráter dinâmico desta perspectiva, na 
qual os direitos fundamentais devem tornar-
-se parte da realidade e permanecer parte dos 
acontecimentos históricos, fornece uma re-

construção unitária mais ágil para enfrentar os 
problemas no que tange à pessoa.

No direito italiano, na Carta Constitucional 
está escrito no art. 3° que é tarefa da República
remover os obstáculos à concreta realização 
do princípio de igualdade. E o art. 32 afirma o 
dever de tutelar a saúde e de garantir “trata-
mento gratuito aos indigentes”. Este enlace en-
tre existência humana e igualdade baseia-se no 
respeito integral da pessoa através do reconhe-
cimento a cada um de um núcleo de direitos 
que lhe pertence como pessoa.

Quando alguns serviços essenciais, já pú-
blicos, são substancialmente transferidos à di-
mensão privada, estão destinados a perder a 
sua função igualitária, porque o seu gozo trans-
forma-se proporcionalmente aos recursos fi-
nanceiros que cada um está disposto a investir, 
se é que alguém vai dispor de tanta instrução 
e de tanta saúde quanto consiga comprar no 
mercado.

Deste modo não acabou somente a igualda-
de, mas retorna a cidadania censitária. Do mo-
mento do acesso aos elementos constitutivos 
da nova cidadania, se está subordinado a uma 
condição de renda, exatamente como aconte-
cia para o exercício do direito do voto quando 
era negado a pessoas pobres.

Estas breves reflexões conduzem a uma di-
mensão do problema do uso do Direito de que 
não se pode desinteressar, que não pode ser 
descartada com um gesto de incômodo.

O legislador deve ser sábio pelo peso da 
deslegitimação que o ataca quando seu produ-
to não é socialmente reconhecido.

Então, um legislador digno desta nobre 
função deve ser liberado da obsessão de um 
esquema que confia as próprias intervenções 
não somente a normas de supremacia que im-
põe, ou seja, um só ponto de vista, mas deve 
saber ter critérios de compatibilização capazes 
de consentir a convivência de valores diversos, 
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algumas vezes até mesmo opostos, arriscando 
merecer a apelação do legislador democrático.

Não obstante no art. 32 da Constituição 
encontra-se a necessidade de garantir e tutelar 
a saúde do homem como “fundamental direi-
to do indivíduo”, todavia não ficou claro quais 
sejam os instrumentos atuantes para tal tutela. 
Ocorre distinguir entre técnicas preventivas e 
técnicas de ressarcimento: entre as primeiras 
incluem-se as ações inibitórias e provimentos 
de urgência (EX. ART. 700 CPC). Quanto às 
técnicas de ressarcimento, a ligação é com o 
princípio da responsabilidade civil, em particu-
lar com a determinação da indenização e do 
ressarcimento.

Voltando: os casos problemáticos inerentes 
aos progressos científicos e as consequências 
sobre a saúde das mulheres em particular são a 
interrupção voluntária da gravidez, a fecunda-
ção assistida e o tema das biotecnologias.

A interrupção voluntária
da gravidez

A gravidez não constitui somente um tema 
da história da Medicina e da Literatura, mas 
também da história do Direito. A atenção dos 
juristas aconteceu bem antes da entrada em 
vigor da lei que sancionou a disciplina da inter-
rupção voluntária da gravidez, ou seja, da Lei 
n° 194 de 22 de maio de 1978; a Corte Cons-
titucional já tinha dado sua opinião quando da 
decisão de legitimidade constitucional do art. 
546 do CP. Nesta sede, foi especificado que a 
tutela do concebido tem fundamento consti-
tucional no art. 31, que impõe expressamen-
te a ‘proteção da maternidade’ e no art. 2°
da Constituição que reconhece e garante os 
direitos invioláveis do homem, entre os quais 
vem colocada a situação jurídica do concebido. 
Em outros termos, a sentença despenalizou o 
aborto somente em parte, no sentido de que 

interveio sobre a norma penal que cominava 
penas gravíssimas para a mulher e para quem 
a ajudasse a abortar declarando-a ilegítima lá 
onde previa a possibilidade de interromper a 
gravidez em caso de dano ou de perigo para a 
saúde psicofísica da mulher. Segundo a Corte 
Constitucional (18 de fevereiro de 1975, n° 27, 
in Foro it., 1975, c.234): 

[...] a isenção de cada pena de quem tenha 
procurado o aborto e da mulher que tenha 
consentido, não exclui de fato, já de jure con-
ditio, que a intervenção tenha de ser operada 
em modo que seja salva, quando tal é possí-
vel, a vida do feto (ITÁLIA, 1975). 

Mas a Corte entende que seja obrigação 
do legislador predispor as cautelas necessárias 
para impedir que o aborto venha a ser procura-
do sem sérios acertamentos sobre a realidade 
e gravidade do dano ou perigo do qual poderia 
derivar para a mãe o prosseguimento da gesta-
ção. Portanto, a licitude do aborto deve ser an-
corada a uma “prévia avaliação da subsistência 
das condições aptas para justificá-lo”.

Em outros termos, a Corte Constitucional, 
optando pela despenalização parcial do aborto, 
operou um balanceamento entre as duas po-
sições jurídicas colocadas em contraposição: 
de um lado, os direitos da gestante e, de outro 
lado, o direito à vida do concebido, separan-
do juridicamente o embrião da mulher. O juiz 
constitucional afirmou que 

[...] a prevalência total e absoluta da tutela 
do concebido pressuposta no reato de abor-
to era ilegítima porque não existe equivalên-
cia entre o direito não somente à vida, mas 
também a saúde propriamente de quem é já 
pessoa, como a mãe, a salvaguarda do em-
brião como pessoa ainda por assim se tornar 
(ITÁLIA, 1975). 
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Do confronto entre a sentença da Corte 
Constitucional 27/1975 e as normas dos artigos 
4° e 5° da Lei n° 194/1978 resulta que o legisla-
dor tinha sido direcionado além das indicações 
de iure condendo acerca da licitude dos atos di-
retos à interrupção da gravidez: enquanto era 
intenção da Corte chamar o dano ou o perigo 
grave, aceito pela Medicina e não por outra 
banda aceitável à saúde da mãe, a Lei n° 194 se 
referia ao sério perigo relacionado não somen-
te à continuidade da gravidez, mas também do 
parto e à maternidade, delineando hipóteses 
do assim chamado aborto socioeconômico 
ou familiar (Tribunal de Pesaro, 9 de junho de 
1978). A jurisprudência teve um modo de es-
clarecer que a lei se movia em forte contraste 
com o art. 3° da Constituição, porque, além de 
não remover os obstáculos de ordem econô-
mica e social colocados à continuidade da gra-
videz, ratificava tal desigualdade e, no equilíbrio 
de interesse à saúde da mãe com o respeito da 
vida do concebido, se entregava a um juízo de 
prevalência do primeiro entregue aos indícios 
de extrema indeterminação e de difícil acerto. 
O tribunal teve modo de esclarecer que 

[...] ainda mais evidente aparece o contraste 
com as normas constitucionais onde se te-
nha presente o conteúdo do art. 5° do CC 
que ratifica a autodeterminação da mulher 
subordinado ao atestado de gravidez em ato 
e a solicitação da mulher sobre a base das 
motivações por essa adotadas e indiscutíveis 
(ITÁLIA, 1978).

Esta posição operou uma cisão entre direi-
to da gestante e o direito à vida do concebido 
separando não somente o embrião da mulher, 
mas também contrapondo os recíprocos direi-
tos, até mesmo procurando o fundamento em 
diferentes normas constitucionais: a autono-
mia de tutela do concebido seria levada ao art. 

2° Constituição que reconhece e garante os 
direitos invioláveis do homem, enquanto a mu-
lher encontraria no art. 32 da Constituição o 
próprio direito psicofísico.

No caso específico, a lei sobre interrupção 
voluntária da gravidez no primeiro artigo san-
ciona que tal ato ‘‘não é meio para o controle 
dos nascimentos” e no segundo artigo, fixa as 
tarefas dos consultores familiares: entre estas, 
a assistência à mulher para fazê-la “superar as 
causas que poderiam induzi-la à interrupção 
da gravidez”’. A delicadeza do relacionamento 
entre respeito do princípio da legalidade cons-
titucional e função jurisdicional foi uma cons-
tante no debate em torno da Lei n° 194. Para o 
fim dos anos 90, o tema retornou à discussão 
com a ordem n° 76 de 1996 com a qual a Corte 
Constitucional reexaminou a legitimidade dos 
artigos 4°, 5° e 12 da Lei n° 194 com referência 
aos artigos 2° e 31 da Constituição. As questões 
tinham sido passadas pelo pretor de La Spezia 
que, em função de juiz tutelar, tinha sido cha-
mado a intervir tratando-se de interrupção de 
gravidez requerida por pessoa menor de idade. 

Em particular, o remetente observava que 
o art. 12 da Lei n° 194 de 1978 disciplina um 
procedimento de que o juiz absorve uma fun-
ção jurisdicional porque é chamado a verificar 
a correspondência entre as razões adotadas 
pela menor e as circunstâncias que legitimam 
em via geral, ex-art. 4° da lei citada, a inter-
rupção da gravidez. Por aviso do pretor, en-
tão, o juiz tutelar, sendo chamado a validar em 
concreto o conteúdo intrínseco do ato, emite 
uma medida de caráter autorizatória, expres-
são de uma manifestação de vontade integra-
tiva daquela do menor. Para tais razões, ele 
colocava a juízo de legitimidade constitucional 
os artigos 4°, 5° e 12 da Lei n° 194 de 1978 
na parte em que consentem à mulher decidir 
e ao juiz tutelar autorizando a mulher menor 
a decidir pela interrupção voluntária da gra-
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videz, mesmo fora dos casos em que ulterior 
gestação implique dano ou perigo grave e atu-
al, medicamente acertável em modo objetivo 
e não de outra forma evitável para a saúde da 
mãe, para o contraste com os artigos 2° e 31 
da Constituição, os quais protegem a vida do 
concebido e a maternidade. 

A Corte, alterando uma precedente orien-
tação (Corte Constitucional, 25 de junho de 
1981, n° 109; Corte Constitucional, 24 de 
junho de 1993, n° 293), declarava manifesta-
mente inadmissível a questão de legitimidade 
constitucional como proposta e, além de pen-
sar que os artigos 4°, 5° e 12, Lei n° 194, de 22 
de maio de 1978, não em contraste com o 
art. 31, parágrafo 2 da Constituição, afirmava 
que o poder de autorizar do juiz tutelar está 
previsto para garantir a sabedoria da escolha da 
menor e do respeito do procedimento ditado 
da vigente disciplina; a aviso da Corte, portan-
to, a autorização a decidir deixada do juiz tu-
telar não pode ser configurada como exercício 
de um seu poder codecisional em ordem a uma 
decisão remetida somente à responsabilidade 
da mulher, mesmo que suscitando as condições 
previstas pela normativa vigente.

Deixando de lado os aspectos técnicos em 
ordem aos conteúdos jurídicos da Lei n° 194 
de 1978, para os quais esta sede resultaria im-
própria, é importante sublinhar que tal fonte 
normativa não quis reconhecer a plena disponi-
bilidade da mulher grávida acerca da destinação 
do feto que leva consigo e nem mesmo delinear 
as regras de uma verdadeira liberdade da mes-
ma nos confrontos com o próprio corpo. A Lei 
n° 194, na sua interpretação e qualificação, não 
sanciona um direito ao aborto, mas garante 
concretamente os direitos de todos os indiví-
duos, tendo bem claro que o balanceamento 
dos interesses operado pela lei sanciona, de 
um lado, a tutela do concebido fundamentada 
no reconhecimento constitucional dos direitos 

invioláveis do homem e, de outro, o direito à 
existência e à saúde da mulher que “já é pes-
soa”. Portanto, a diferença, também em ter-
mos de tutela constitucional, entre o nascituro 
e a mãe parece coerente com a complexidade 
da posição do ordenamento que assegura tu-
tela da vida pré-natal através da tutela da mãe, 
pois que o ordenamento jurídico considera o 
feto parte do corpo da mãe. Aqui que o valor 
imprescindível assume o assim chamado con-
senso informado, ex-art. 31, da Constituição, 
no diálogo com a liberdade de consciência, en-
tendida como relação íntima e privilegiada do 
homem consigo mesmo, que encontra funda-
mento em uma leitura sistemática dos artigos 
2°, 19 e 21 da Constituição.

A fecundação assistida

Na Itália, o tema da fecundação assistida 
tem um percurso muito importante para com-
preender não somente o forte enlace entre 
ciência e política, mas também como uma lei 
do Estado pode intervir sobre uma plataforma 
legislativa mesmo sem se dar conta.

Este tema aborda um problema social não 
mais marginal, resguardando não mais somente 
uma faixa restrita de pessoas, os casais estéreis, 
perspicazmente determinados a realizar um de-
sejo de paternidade muitas vezes incompreen-
dido. É, ao contrário, importante rebater que os 
acontecimentos da Lei n° 40, assinalando uma 
perigosa inversão de tendência no modo de 
entender as liberdades pessoais e as relações 
entre indivíduo e Estado, olha de perto o deli-
cado tema da saúde e das novas capacidades da 
ciência de incidir sobre a vida das pessoas. Diz 
respeito a todos no que atinge a liberdade de 
autodeterminação das mulheres e dos homens, 
discrimina os indivíduos sobre a base da sua con-
dição pessoal, mina a base de alguns dos funda-
mentos da nossa civilidade jurídica.
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O tema da fecundação artificial, apesar do 
vazio legislativo que reinou nesta matéria por 
décadas, alimentou uma vasta produção dou-
trinária e jurisprudencial que não subiu mesmo 
com a entrada em vigor da Lei n° 40, de 19 de 
fevereiro de 2004. Tal intervenção legislativa, 
seguida por ulteriores normativas, encontrou 
colocação com o fim de disciplinar o fenôme-
no, tradicionalmente reconhecido com o nome 
de “fecundação artificial”, das técnicas médicas 
que consentiram dar lugar ao conceber um ser 
humano sem a junção física de um homem e 
uma mulher, operando internamente (fecunda-
ção artificial intracorpórea) ou até mesmo fora 
(fecundação assistida extracorpórea) onde as 
vias genitais da mesma mulher empregam ga-
metas que fazem parte do mesmo casal que se 
submete à técnica (fecundação homóloga) ou 
mesmo vinda de doadores estranhos (fecunda-
ção heteróloga). Nascida após a análise – por 
obra dos juristas – mesmo das experiências 
dos outros países, esta lei “foi erroneamente 
tornada apta a regular o estatuto jurídico do 
embrião”: as suas finalidades são diferentes, no 
sentido de que são desenvolvidas para resolver 
os problemas reprodutivos derivados da este-
rilidade ou da infertilidade humana. 

Não é esta a sede para avaliar se é meto-
dologicamente correto pensar em utilizar o 
embrião para resolver os problemas relativos 
à impossibilidade de procriar naturalmente um 
filho. Todavia, o ingresso no sistema da Lei n°
40 gerou uma série de interrogações ainda pri-
vadas de uma resposta significativa: as finalida-
des de tutela da vida e da saúde da pessoa que 
poderiam ser curadas mediante tratamentos 
efetuados com embriões; as finalidades de pes-
quisa e de experimentação científica, para con-
sentir e promover o desenvolvimento das tec-
nologias e da Medicina; o direito à procriação 
de casais estéreis que requerem o fornecimen-
to de estranhos para a fecundação; o direito à 

procriação de mulheres viúvas e de mulheres 
não casadas ou de menores; o direito ao acesso 
às técnicas por parte de casais do mesmo sexo. 

A todas estas hipóteses, privadas ainda de 
uma legítima e convincente paternidade jurídi-
ca, a Lei n° 40 não fornece respostas adequa-
das, mas concentrando a própria atenção sobre 
a necessidade de delinear o estatuto jurídico 
do embrião, acabou sacrificando o corpo da 
mulher, desviando à análise sobre o percurso 
que conduz ao “discurso social da gravidez”. A 
construção de um tal implante de tutela assi-
nala o sacrifício da unidade do relacionamento 
simbiótico entre mulher e embrião, facilitando 
a operação de distinção e contraposição entre 
mulher e seu corpo fecundado. Esta opção de 
fundo, que opera em substrato a Lei n° 194, 
evidencia o seu peso também na ordem ao fun-
damento da Lei n° 40/2004. É evidente o diver-
so fundamento das duas leis: na Lei n° 194 se 
regulamenta o procedimento para interromper 
a gravidez não desejada, maternidade rectius
de paternidade; na Lei n° 40 emerge o dese-
jo de maternidade rectius de genitorialidade. E 
mesmo as duas partem do mesmo pressupos-
to, aquele da cisão do corpo da mulher entre 
gestante e embrião. Mas a Lei n° 40 coloca um 
passo ulterior sancionando não somente uma 
ampla série de proibições, mas colocando a 
mulher e o embrião no mesmo plano.

Biotecnologias e tutela
da pessoa

A matéria das biotecnologias foi objeto de 
um intenso debate nacional e internacional, so-
bretudo em relação aos temas bioéticos. Exata-
mente por sua capacidade de marcar de modo 
indelével o nosso tempo, tal tema levanta pro-
blemas concretos e atuais de segurança e de 
prevenção, em relação também à proteção do 
meio ambiente, da vida e da integridade humana. 
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De fato, o equilíbrio entre exigências de saúde e 
do meio ambiente, de um lado, e os interesses 
de pesquisa e da indústria, de outro, levou es-
tudiosos a enfrentar o risco das repercussões 
negativas na saúde humana, no ambiente e no 
ecossistema. O debate se estruturou em torno 
de duas orientações: de acordo com uma pri-
meira concepção, a intervenção do Estado de-
veria ocorrer somente sob o plano da segurança 
das tecnologias, da proteção do meio ambiente, 
da vida e da integridade humana. 

Segundo uma reconstrução diversa, as bio-
tecnologias deveriam ser estudadas juntamente 
com as considerações éticas e morais desloca-
das para o plano jurídico. Pelo que diz respei-
to à primeira orientação, ela se preocupa com 
a tutela de múltiplos e complexos interesses, 
como a salvaguarda da diversidade genética na 
natureza, do equilíbrio ecológico, da proteção 
da alimentação e da saúde humana e animal, 
assim como com a relação entre indústria e 
agricultura. Frente a essa concepção, de cará-
ter eminentemente pragmático, ganhou espa-
ço uma orientação que colocou no centro do 
debate das biotecnologias as questões éticas: 
independente do inegável papel desenvolvi-
do pelas novas técnicas na intervenção sobre 
doenças consideradas invencíveis – abrindo o 
coração a confortantes esperanças – não pode 
ser subtraído o crescente senso de preocupa-
ção e de angústia ligado ao temor de que as 
técnicas abram espaço a intervenções extre-
mamente invasivas que implicam, ao lado dos 
benefícios das mesmas, atentados possíveis, e 
até agora impensáveis, à vida, à liberdade dos 
seres humanos que, se efetivamente realiza-
dos, poderiam aniquilar as condições mínimas 
essenciais de convivência entre os homens. 

A seleção embrionária, a clonagem repro-
dutiva, a utilização de embriões produzidos 
para fins específicos são somente alguns dos te-
mas que envolvem as condições de existência e 

de persistência individual e coletiva do homem. 
A nova ciência genética levanta questões de 

caráter profundo e desafiante sobre os bene-
fícios esperados e o modo como os mesmos 
foram atingidos: a liberdade dos seres humanos 
e o processo de autodeterminação atingidos 
com fadiga nos séculos não podem desapare-
cer na presença de escolhas políticas que não 
levem em consideração a prioridade das razões 
da pessoa humana.

Tais problemáticas são atualmente muito 
sentidas e presentes nas agendas internacionais, 
devido ao desenvolvimento muito rápido da cul-
tura científica que envolve o interesse industrial 
na aplicação em vários campos produtivos.

Com a superação da dúvida quanto à acei-
tação ou não das biotecnologias, fica evidente 
o mais amplo problema do “governo” dessas 
biotecnologias, ou seja, dos conteúdos e limi-
tes do controle público: tal exigência, sentida 
e enfatizada também no âmbito da União Eu-
ropeia, diz respeito à sensibilização da opinião 
pública, ao diálogo com as instituições e ao pa-
pel das autoridades públicas e privadas na ges-
tão dos resultados, de forma que direcionem
os recursos para o alcance de plataformas de 
pesquisa em plena conformidade com a tutela 
da pessoa humana.

A ciência das biotecnologias tem um caráter 
eminente interdisciplinar, em consideração ao 
fato de que, mesmo enfrentando os problemas 
com visões derivadas de muitas disciplinas, adqui-
riu com o tempo uma área de investigação ad hoc,
com princípios teóricos e métodos próprios.

Na Convenção sobre a Diversidade Biológica, 
aprovada em Nairóbi, em maio 1992, e em vigor 
desde 1994, foi esclarecido que as biotecnologias 
são aplicações tecnológicas que se utilizam de 
sistemas biológicos, de organismos vivos ou de 
seus derivados, para a criação ou a modificação 
de produtos ou procedimentos de uso específico.

Tal definição logo mostrou a limitação de 
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seu horizonte, dada a evidente inadequação 
para reunir atividades humanas tradicionais – 
que envolvem formas mais ou menos intrusivas 
de intervenção utilitarista sobre os organismos 
e seus ciclos naturais – e modernas tecnologias 
genéticas.

Com a diretiva 98/44/EC do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 6 julho de 1998, 
sobre a proteção jurídica das intervenções bio-
tecnológicas, foi chamada a atenção dos juris-
tas europeus sobre esse segmento da pesquisa, 
sua relevância econômica e as aplicações indus-
triais: em específico, o artigo 11, colocava que 

[...] os estados-membros protegem as inven-
ções biotecnológicas através do direito nacio-
nal sobre as patentes. Os mesmos, se neces-
sário, podem adequar seus direitos nacionais 
sobre patentes levando em conta a presente 
diretiva (UNIÃO EUROPEIA, 1998).

 A possibilidade de proteção das invenções 
biotecnológicas através do sistema de paten-
tes encontrava contestação da Corte Europeia 
com o pronunciamento de 6 outubro de 2001 
que, mesmo reconhecendo a legitimidade da 
diretiva 44/98, recebeu a oposição dos Países 
Baixos e da Itália, pela violação da dignidade da 
pessoa humana. Com a sentença sucessiva de 
16 de junho de 2005, a Corte de Justiça Euro-
peia contestou a legitimidade da própria direti-
va por falta de aceitação da mesma nos termos 
estabelecidos.

O processo de adequação interno à medida 
comunitária foi tornado mais fluido com a in-
trodução da Lei n° 78, de 22 de fevereiro 2006 
(publicada em 10 mar. 2006) que converteu o 
Decreto Lei n° 3, de 10 de março 2006. Tal 
lei cobre o vazio legislativo deixado pelo Có-
digo de Propriedade Industrial no qual foram 
excluídas referências aos múltiplos aspectos da 
proteção de patentes de invenções biotecnoló-

gicas, com a única exceção da normativa refe-
rente ao procedimento de depósito de culturas 
de microorganismos ditada pelo artigo 162.

Apesar da intenção da diretiva, de forne-
cer princípios para guiar a patente de material 
biológico, somente em parte conseguiu dese-
nhar as fronteiras da distinção entre invenção 
e descoberta, fundamentais para determinar 
a patenteabilidade ou não de um resultado de 
pesquisa: as exigências de uma disciplina jurídi-
ca, que incentive a pesquisa e que garanta re-
muneração aos investimentos que tal atividade 
comporta, são, de qualquer forma, as mesmas, 
independente do fato que o resultado seja con-
ceitualmente qualificável como descoberta ou 
como invenção. 

Enquanto aplicação tecnológica que se ser-
ve de sistemas biológicos, de organismos vivos 
ou de derivados destes para produzir ou mo-
dificar produtos ou processos para um fim es-
pecifico, as biotecnologias são manipulações de 
organismos a fim de obter soluções práticas ou 
produtos úteis. 

A doutrina distinguiu as biotecnologias tra-
dicionais das biotecnologias avançadas ou ino-
vadoras. As primeiras são utilizadas há muito 
tempo – algumas vezes sem consciência disto 
– para a produção de produtos comuns (pão, 
queijos, bebidas alcoólicas, etc.) e para a elimi-
nação de resíduos. As biotecnologias avançadas 
foram desenvolvidas somente após as desco-
bertas sobre modalidades de transmissão dos 
caracteres hereditários, sobre a atividade das 
enzimas e sobre a estrutura e funções do DNA. 
São, todas elas, tecnologias de alto conteúdo 
inovador, relacionadas a vários campos de apli-
cação: medicina, veterinária, farmácia, agricul-
tura, zootecnia, ambiente, energias.

Além disso, até mesmo a jurisprudência dos 
últimos anos pretendeu contribuir para indivi-
duar as linhas de traçabilidade dos confins da 
atividade inventiva no tema da biotecnologia, 
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mostrando a legitimidade da recondução aos 
fins de utilidade social da possível patenteabili-
dade de uma descoberta científica.

As potencialidades das biotecnologias en-
volvem fortemente setores de atividade rela-
cionados à manutenção da saúde humana e, no 
complexo sistema de aplicação das biotecno-
logias em contínua evolução, ressaltam-se par-
ticularmente as aplicadas ao genoma humano: 
tal setor é o que mais invade a esfera privada 
do homem trazendo resultados muito impor-
tantes em segmentos como a terapia gênica e a 
reprodução de tecidos, a terapia personalizada 
e a reprodução de órgãos. 

Na presença de novas possibilidades de ma-
nipulação da vida humana (e da não humana) 
abertas pelo progresso científico e tecnológico, 
a biomedicina sinaliza a proliferação de interro-
gativos bioéticos e biojurídicos sobre a proteção 
da vida humana enquanto bem indisponível.

A experiência histórica do último milênio 
delineou um conceito jurídico novo, uma plata-
forma em torno da qual construir a certeza de 
um princípio intransponível: a dignidade humana 
como dever de todos os poderes do Estado. To-
davia, a coparticipação da afirmação de que as 
pesquisas científicas e técnicas devem ser “livres 
e dignas de proteção” é testemunha da perma-
nência do pensamento político e jurídico pós-
-conflitos mundiais, da possibilidade de a ciência 
e os direitos humanos coexistirem. O progredir 
da ciência marcou a gênese de uma nova geração 
de direitos humanos, de direitos bioeticamente 
relevantes capazes de sugerir as fronteiras da di-
fícil relação homem-biotecnologia, em razão da 
integração existente entre os fins da pesquisa e 
do desenvolvimento e os retornos econômicos 
aos sujeitos ativos neste campo.

O segmento científico identificado para 
configurar uma adequada proteção é o da pro-
priedade intelectual, a qual, atribuindo direitos 
exclusivos sobre os produtos e tecnologias que 

constituem o objeto, deveria ser capaz de re-
cuperar os investimentos finalizados ao respei-
to da dignidade humana. 

O direito de patentes aplicado às biotec-
nologias tem suscitado vários problemas de 
interpretação, em razão das muitas questões 
jurídicas inerentes ao setor e devido às difi-
culdades de aplicação dos requisitos típicos da 
patenteabilidade: a atenção da doutrina tem 
evidenciado, no tocante à biotecnologia, que 
as noções de invenção e descoberta sofreram 
uma ampliação da noção original, em favor de 
zonas mais ricas de significados. 

A atenção da doutrina italiana tem assumido 
posições diversas acerca do âmbito de prote-
ção das invenções biotecnológicas: a tutela ab-
soluta da patente biotecnológica – que cobriria 
todos os possíveis empregos do produto, até 
mesmo os não sabidos do inventor na data da 
solicitação – é sustentada por alguns estudiosos 
(SENA, 1999, p. 731) no âmbito da pesquisa 
de caráter mais geral. Diversamente, há quem 
afirme (Di Cataldo) que o direito cobriria so-
mente o uso descrito e reivindicado, chegando 
a sustentar que as patentes tendo como objeto 
as sequências de DNA deveriam ser acordadas 
somente a patentes do tipo product-by-process 
e, como tal, reservariam ao titular a produção, 
comercialização e uso da proteína somente 
quando produzida com determinada técnica. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A necessidade de assegurar uma ordem 
tecnológica por meio de uma ordem jurídica 
coloca constantemente à prova o direito e im-
põe ao legislador um desafio difícil: o de arbi-
trar conflitos buscando uma nova definição de 
homem como ser biológico, cultural e jurídico. 
Com frequência os conceitos jurídicos tradicio-
nais têm assinalado a própria incapacidade de 
dar respostas; esses são resultados inadequa-
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dos para se compreender as situações criadas 
através da utilização das novas tecnologias tor-
nadas necessárias por novas situações, como a 
esterilidade.

A regulamentação nestes setores não é uma 
escolha fácil, porque as ideologias presentes na 
sociedade são múltiplas e a sensibilização cole-
tiva parece insuficiente para que os interesses 
em conflito possam permanecer pouco claros.

Então não parece inútil perguntar-se se um 
ordenamento jurídico pode contribuir de for-
ma válida para fundar um ordenamento tecno-
lógico, sem bloquear o caminho da ciência.

A exigência de uma normativa universal se 
impõe: a regulamentação através do direito, 
para que possa ter uma real eficácia para além 
de um único país, deve refletir a força de uma 
formação internacional sobre a tutela da digni-
dade do homem, da inviolabilidade do gênero 
humano e sobre a natureza da experimentação 
aceitável.

Nenhuma marca, mais do que a dos direi-
tos invioláveis do homem, se ressente mais das 
influências presentes em torno do direito mo-
derno: o jurista deve governar os limites e as 
possibilidades, com consciência plena da tarefa 
da interminável proteção da pessoa humana.
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