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CLONAGEM HUMANA TERAPÊUTICA E A PERSONALIDADE JURÍDICA 
 

 

Débora de Almeida Vignando 

 

 

RESUMO 

 

O presente artigo tem por finalidade, através do método hipotético-dedutivo, 
apresentar as questões relativas sobre a clonagem humana, tais quais as espécies e 
procedimentos utilizados para cada uma delas, assim como o tipo de clonagem 
aceita pelo meio cientifico e os benefícios da clonagem humana terapêutica para 
sociedade. Visto que através da clonagem seja possível o tratamento, e até cura, de 
doenças como o Alzheimer e o câncer, esse procedimento requer a proteção do 
Direito para que seja permitida legalmente. Destaca-se ainda, as implicações legais 
e a aplicação do direito da personalidade jurídica no procedimento da clonagem 
humana e no doador do material genético para este procedimento, mais 
especificadamente na clonagem terapêutica. 
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THERAPEUTIC HUMAN CLONING AND LEGAL PERSONALITY  
 
ABSTRACT 
 
This article aims, through the hypothetical-deductive method, to present the 
questions related to human cloning, such as the species and procedures used for 
each one, as well as the type of cloning accepted by the scientific community and the 
benefits of cloning for society. Since cloning makes it possible to treat, and even 
cure, diseases such as Alzheimer's and cancer, this procedure requires the 
protection of law  Also noteworthy are the legal implications and the application of 
legal personality law in the human cloning procedure and their donor of genetic 
material for this procedure, more specifically in therapeutic cloning. 
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1 INTRODUÇÃO  

Com o passar dos tempos a humanidade obteve diversos avanços científicos, 

biológicos e tecnológicos, que permitiram que cientistas, biólogos e médicos 

analisassem e entendessem o funcionamento da vida em plantas e animais. 

Um desses avanços científicos foi a descoberta da clonagem, algo que já era 

natural em plantas, que com estudos mais aprofundados foi se obtendo noção de 

que seria possível realizar o procedimento em animais de diversas espécies, tal qual 

a ovelha Dolly que foi o primeiro ser vivente a ser clonado em laboratório no ano de 

1997, com grande êxito. 

Com todo o sucesso do procedimento, levantou-se a possibilidade da 

clonagem humana de dois tipos: a reprodutiva, semelhante a que ocorreu com a 

ovelha Dolly, e a terapêutica, que poderá tratar doenças nos seres humanos. O 

debate se restringe em saber qual seria o benefício da clonagem humana para a 

população mundial. 

Entretanto, todo esse avanço causou insegurança perante a sociedade, 

sendo necessário a regulação da engenharia genética no Brasil, da qual faz parte a 

clonagem humana. Desta forma, em 2005 foi criada a Lei de Biossegurança que 

regula os chamados organismos geneticamente modificados (OGM). 

Com o advento da clonagem humana se faz necessário o estudo mais 

aprofundado do campo jurídico, uma vez que é preciso observar se este 

procedimento, de algum modo, irá ferir, violar ou denegrir a personalidade jurídica e 

a dignidade do ser humano, e se o mesmo tem aplicabilidade plena em nosso país. 

 
2 A CLONAGEM COM A EVOLUÇÃO DA CIÊNCIA 

A palavra clone vem do grego que significa klón, que quer dizer broto vegetal, 

pois a priori, a clonagem era feita somente em plantas, quando ocorria algum tipo de 

quebra no vegetal, para que houvesse uma regeneração copiando as células da 

planta-mãe. O referido termo foi utilizado inicialmente por biólogos, ainda que este 

tipo de clonagem fosse denominada de clonagem natural. Esta denominação 

também pode ser aplicada a animais e humanos quando há gestação gemelar, pois 

uma única célula se divide em duas, naturalmente, formando os gêmeos idênticos. 

Com o avanço na medicina e na biologia, foi possível ter a chamada 

clonagem induzida, que pode ser entendida como a reprodução assexuada, aquela 
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em que o homem modifica, propositalmente, uma célula-embrionária, a fim de que 

ela reproduza um ser vivo com características idênticas ao do doador.  

Este tipo de estudo começou a ser realizado pelo homem em 1894 com o 

zoólogo alemão Hans Dreisch que pela primeira vez, em seu laboratório, inseriu 

duas células de ouriços-do-mar dentro de um béquer com água do mar, o sacudiu 

até que elas se separassem para depois se transformarem em dois ouriços-do-mar 

adulto. 

No ano de 1902 foi a vez do embriologista Hans Spemman tentar realizar a 

clonagem, onde o embriologista utilizou um fio de cabelo de seu filho para separar 

um embrião de salamandra em dois indivíduos, sendo nomeada de semiclonagem. 

Em 1952 a equipe de pesquisadores do Dr. Robert Briggs, fez a clonagem de 

um sapo a partir de uma célula embrionária, cujo procedimento foi a remoção do 

núcleo do embrião para ali ser inserido um óvulo sem núcleo, usando pela primeira 

vez a técnica chamada de transplante nuclear. 

A partir de 1970 os testes de clonagem começaram a ser feitos em ratos e em 

seguida em ovelhas, ocorrendo então, em 1996, a clonagem da ovelha Dolly. 

A ovelha Dolly foi clonada pela equipe do Prof. Ian Wilmut, sendo utilizadas 

células somáticas no lugar das células embrionárias, mais especificadamente 

células mamarias adultas no processo de clonagem. Este procedimento foi o 

primeiro a ser realizado com células de um doador adulto. É valido mencionar que a 

clonagem desta ovelha só teve sucesso após 227 tentativas. 

Após a reprodução assexuada bem-sucedida da ovelha Dolly e o anúncio de 

dois médicos americanos que haviam realizado a bipartição de uma célula-

embrionária humana, foi que começou os rumores da possibilidade da clonagem 

humana ser eficaz, vindo à baila a questão da eugenia, trazendo um certo receio 

para a população mundial. 

Entre 1996 e 2005 foram realizados inúmeros procedimentos de clonagem 

utilizando variados métodos e com as mais variadas espécies de animais, entre elas: 

porcos, cavalos, cães, coelhos e vacas. 

É nítido observar que a clonagem humana não é algo do presente e do futuro, 

mas é algo que já vem sendo discutido ao longo dos anos, precisando ser 

regulamentada para a segurança da nossa espécie. 
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3 CLONAGEM HUMANA 

A clonagem humana é o assunto mais polêmico e avançado da engenharia 

genética, que nada mais é que um ramo da biotecnologia que “[...] permite isolar e 

modificar genes e eventualmente enxerta-los em células diferentes das originárias, 

além de permitir conhecer melhor o funcionamento dos genes (que constituem o 

material genético do DNA), permite a produção de substâncias úteis, tanto à 

indústria como à medicina. ” (DIAFÉRIA, 1999, p.116) 

Como mencionado anteriormente, a clonagem humana nada mais é do que a 

reprodução assexuada, realizada em laboratório, com uma célula doada que é 

inserida em um óvulo sem seu material genético, que pode ou não ser inserido 

dentro do útero materno. 

Para darmos continuidade ao estudo da clonagem humana é importante 

destacar que há dois tipos de clonagem, a chamada clonagem reprodutiva, que 

possui a finalidade de reprodução exata do doador, e a clonagem terapêutica, que 

tem por finalidade auxiliar no tratamento de diversas doenças, sendo possível 

observar que ambas pode ter inicialmente o mesmo processo, porém são diferentes 

e com finalidades distintas. 

Há duas técnicas que podem ser utilizadas para realizar o procedimento de 

clonagem, ambas desenvolvidas pela equipe do Prof. Ian Wilmut, sendo uma delas a 

fusão de técnica de transplante nuclear com transgênese, “[...] onde o gene de 

interesse é adicionado ao genoma da célula doadora. [...] sequencias de DNA de um 

animal (ovelha) e de humano foram combinadas, e depois adicionadas às células da 

ovelha que foram recipientes.” (DINIZ, 2008, p 96). Nesta técnica ocorre a alteração 

genética. 

A outra técnica desenvolvida é o transplante nuclear, que foi utilizado para a 

clonagem da ovelha Dolly e é a técnica mais compatível com a clonagem humana, 

pois “[...] é feita por um procedimento que envolve duas células: um recipiente e uma 

doadora. A primeira, é um ovo não fertilizado, retirado do animal (fêmea) logo após 

sua ovulação. A célula doadora, que é a célula que será copiada, pode ser retirada 

tanto de um embrião como de um animal adulto[...]” (DINIZ, 2008, p 93). 

Atualmente este tema é motivo de discussão legal, religiosa, cultural e social 

e, segundo o Prof. Wilmut, esses debates se assemelham às discussões a respeito 

do início da fertilização in vitro, pois “A fertilização in vitro provocou no mínimo igual 

controvérsia e comentários infames, no final da década de 1970 e durante os anos 
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1980, como a clonagem o faz agora – talvez até mais, porque as pessoas naquela 

época estavam menos sintonizadas com o tratamento de fertilidade de alta 

tecnologia. O inevitável desperdício de óvulos era uma das muitas objeções, 

considerada por muitos católicos como uma forma de aborto e, por isso, era 

absolutamente inaceitável.” (WILMUT e CAMPBELL, 2000a, p.323). 

Entretanto, como o passar dos tempos houve uma maior aceitação da 

fertilização in vitro, e assim deverá acontecer com a clonagem humana, pois “À 

medida que o tempo, contudo, vai esmorecendo o clamor e finalmente – pelo menos 

em algumas ocasiões – a tecnologia que outrora parecia tão estranha, até diabólica, 

acaba por ser amplamente aceita como prática normal. A inseminação artificial e a 

fertilização in vitro são exemplos-chaves.” (WILMUT e CAMPBELL, 2000b, p.324) 

Tudo o que se refere à clonagem humana traz um certo desconforto e terror 

social, que deve ser atribuído à mídia, pois o sensacionalismo que ilustra a 

clonagem em diversas situações em filmes, novelas e séries, faz com que a 

população acredite que somente existe a clonagem reprodutiva e que esta será 

maléfica à sociedade, pois poderá ser uma forma de trazer a vida de personagens 

históricos, como por exemplo Hitler, assim como poderá suscitar a chamada 

eugenia. 

 

3.1 - CLONAGEM REPRODUTIVA 

O procedimento da clonagem reprodutiva diz respeito à retirada da célula do 

doador a ser clonado, denominada de X e a retirada do óvulo do segundo doador, 

que será utilizado para implantar a célula X, sendo necessário retirar o material 

genético (DNA) deste óvulo, denominado Y. 

Após as duas células, X e Y, serem retiradas, haverá a fusão entre elas, 

sendo a célula X inserida no ovulo Y. Desta fusão ocorrerá a criação de células-

troncos totipotentes (32 a 62 células), podendo dar origem a qualquer célula do 

corpo humano, sendo inserida esta fusão celular, no útero da mulher que terá um 

processo comum de gestação e, após 9 meses, será concebido um clone do doador. 

É importante destacar que há utilização de 2 (duas) células distintas, sendo 

que a fusão das duas pode ser colocada no útero da própria pessoa ou animal que 

doou o óvulo ou então no útero de um terceiro doador. 

Essa é uma técnica que pode ser utilizada por casais inférteis, e até por 

famílias que queiram “reviver’ entes já falecido. Ainda tal técnica pode levar a uma 
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violação de direitos humanos, como o direito a dignidade de pessoas humana, pois o 

clone poderá ser tratado de uma forma que ele não se identifica, uma vez que o 

indivíduo que é clonado somente pode ser considerado idêntico ao seu doador em 

questões genéticas. 

 

3.2 - CLONAGEM TERAPÊUTICA 

O procedimento utilizado na clonagem terapêutica é o mesmo utilizado na 

clonagem reprodutiva, a única diferença é que quando a fusão celular das células X e Y, 

supramencionadas, chegarem entre o 5º e o 7º dia, estas se transformam no 

blastocisto, que tem a criação da células-tronco pluripotentes, fazendo a criação dos 

tecidos do ectoderma, mesoderma e do endoderma, que futuramente darão forma ao 

embrião. 

Quando a fusão está nesta fase, o óvulo fundido passa para uma placa de 

cultura, onde no próprio laboratório será feita a criação de tecidos, nervos e outras 

células do corpo humano que podem ser chamadas de células-tronco embrionárias 

personalizadas. 

Este tipo de clonagem pode ser de grande utilidade para os avanços científicos e 

tecnológicos na área da saúde do nosso século e das gerações futuras, uma vez que 

permite o tratamento de pessoas com doenças degenerativas e hematológicas, pois 

possibilita que haja o transplante de tecidos, órgãos e renovação celular, sem que tenha 

a rejeição pelo próprio corpo do paciente, uma vez que esta célula-tronco embrionária 

personalizada terá os genes do próprio paciente.  

Na figura abaixo, pode se observar os tipos de clonagem reprodutiva e 

terapêutica. 
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FONTE: https://cib.org.br/wp-content/uploads/2019/02/Clonagem-Tipos-490x820.jpg 

Mediante todo o exposto, é possível verificação de como é realizado cada tipo 

de clonagem humana, comparando as suas semelhanças e diferenças desde o 

início até o final do procedimento.  
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Dito isso, é fácil observar que a clonagem humana terapêutica será benéfica 

para a sociedade, ao contrário da reprodutiva, que vem a infringir a dignidade da 

pessoa humana. 

 

4 BENEFÍCIOS DA CLONAGEM TERAPÊUTICA 

Na formação do corpo humano, pode haver fatores pré-existentes ou 

mutações gênicas que geram no feto ou em qualquer fase da vida, doenças que 

tragam desconforto ao indivíduo, muitas vezes levando a óbito.  

Com o avanço cientifico, médico e tecnológico foi possível criar tratamentos 

que amenizem os efeitos de inúmeras doenças como o Alzheimer, Parkinson, 

câncer, diabetes, artrites e doenças cardiovasculares, ressaltando que não há cura 

para algumas delas, mas um tratamento adequado minimiza os sintomas, trazendo 

mais qualidade de vida à pessoa portadora da moléstia.  

A clonagem terapêutica, além de proporcionar tratamentos eficazes 

relacionados às doenças acima mencionadas, pode também atingir a cura de 

algumas destas doenças, uma vez que o tratamento será realizado com células 

tronco embrionárias pluripotentes, ou seja, capazes de se transformar em qualquer 

célula do corpo humano adulto. Dessa forma, novas células poderão substituir as 

células danificadas, ou as células já mortas, já que se consiste o tratamento, em 

uma renovação celular. 

De acordo com o procedimento de clonagem terapêutica, as futuras gerações 

poderão adquirir uma melhor qualidade de vida, visto que as doenças que 

atualmente são consideradas mortais e intratáveis, poderão ser extintas futuramente 

(2017ª, web). 

Ainda, é importante a compreensão dos benefícios deste método, que utiliza 

as células do corpo do próprio paciente, diminuindo desta forma, riscos de rejeição 

do tratamento, permitindo cada vez mais o estudo aprofundado dos benefícios das 

células-tronco em prol da qualidade de vida (2017b, web). 

 

5 LEGISTAÇÃO BRASILEIRA E A CLONAGEM 

No Brasil, a proteção do patrimônio genético humano, encontra-se 

consagrado no artigo 225, §1º, inciso II da Constituição Federal de 1988: 
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Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 
gerações. 
§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder 
Público: 
[...] 
II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do 
País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação 
de material genético; 
 

A proteção do patrimônio genético abarca 3 (três) sistemas vivos, sejam eles, 

o animal, o vegetal e o ser humano, sendo os dois primeiros tutelados pelo direito 

ambiental, e o terceiro, tema de alta complexidade, será tratado separadamente, 

“[...] pois a principiologia que rege as relações consequentes de sua manipulação 

está vinculada à ideia de responsabilidade, prudência, integridade, diversidade, etc., 

de acordo com os referenciais bioéticos da autonomia, justiça, beneficência e não 

maleficência, que norteiam os desenvolvimentos científicos [...]” (DIAFÉRIA, 1999a, 

p.52). 

 Desse modo, encontram-se inseridos na proteção do patrimônio genético, s 

fundamentos jurídicos baseados nos princípios norteadores, tais como o princípio da 

dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, Constituição Federal de 1988) e a proteção 

a vida (art. 5º, Constituição de Federal de 1988). Ainda, tal proteção encontra 

suporte nos artigos 3 ao 17 da Declaração Universal sobre Bioética e Direitos 

Humanos, conforme entendimento da autora Adriana Diaféria (1999, p. 59-61) 

podendo se destacar os seguintes princípios: Princípio do respeito à dignidade 

humana “Para impedir que os indivíduos sejam reduzidos às suas características 

genéticas nas pesquisas cientificas. A singularidade e diversidade do genoma 

humano devem ser respeitados em sua totalidade.” (DIAFÉRIA, 1999b, p.59-61);  

Princípio da integridade: “Visa a garantir a integridade do patrimônio genético, 

direcionando as manipulações, no sentido de não interferir na composição do 

material genético, com o intuito de ‘melhorar’ determinadas características 

fenotípicas, utilizando-se de genes de outra espécie nos experimentos” (DIAFÉRIA, 

1999c, p.59-61); Princípio da Não-discriminação: “Em nenhum momento, por 

qualquer que seja a composição genética do indivíduo, poderá ocorrer qualquer tipo 

de discriminação social, no sentido mais amplo.” (DIAFÉRIA, 1999d, p.59-61); 

Princípio da Não Disponibilidade Econômica: “O patrimônio genético humano não 
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deve ser aferido economicamente em seu estado natural, para a obtenção de ganho 

financeiro” (DIAFÉRIA, 1999e, p.59-61); Princípio do Consentimento Informado: “É 

obrigatória a manifestação da vontade, livre e espontânea da pessoa envolvida, e 

caso não esteja em condições de consentir, deverá ser representada por uma 

pessoa legalmente reconhecida, ou de acordo com a lei, para a satisfação da 

vontade da pessoa envolvida.”(DIAFÉRIA, 1999f, p.59-61); Princípio da 

Responsabilidade: “As entidades de pesquisa – tanto as que agirão sobre o genoma, 

como os patrocinadores e os comitês de revisão ética e cientifica – assumirão todos 

os riscos decorrentes de suas atividades no patrimônio genético humano, 

independentemente de qualquer circunstância, em face dos danos ocasionáveis 

para toda a espécie humana.” (DIAFÉRIA, 1999g, p.59-61).  Logo, no procedimento 

de clonagem humana terapêutica as entidades de pesquisa deverão respeitar todos 

os princípios supramencionados. 

Em relação a Carta Magna, o art. 218, §4º, menciona que cabe ao Estado o 

investimento e incentivo ao adequado progresso cientifico do país, uma vez que a 

sociedade civil e médica brasileira já faz menção da clonagem humana, sendo 

necessário que o governo providencie o justo desenvolvimento da ciência para 

alcançar os debates sobre o tema.  

Como já dito, no ordenamento pátrio apenas uma lei estabelece normas de 

segurança, manipulação e regulamentação para organismos geneticamente 

modificados (OGM, 2005)), sendo a Lei de Biossegurança, n° 11. 105, criada em 24 

de março de 2005, que traz em seu artigo 3°, inciso VIII, a definição de clonagem 

humana: 

 

ART 3° Para os efeitos desta lei, considera-se: 
[...] 
VIII. Clonagem: processo de reprodução assexuada, produzida 
artificialmente, baseada em um único patrimônio genético, com ou 
sem utilização de técnicas de engenharia genética; 
 

Já os incisos IX e X do referido artigo, definem o que é clonagem humana 

reprodutiva e a terapêutica: 

 

[...]  
IX. Clonagem para fins reprodutivos: clonagem com finalidade de 
obtenção de um indivíduo; 
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X. Clonagem terapêutica: clonagem com a finalidade de produção de 
células-tronco embrionárias para utilização terapêutica; 

Ainda, o artigo 3° inciso XI, define o que é a célula-tronco embrionária como 

sendo: 

 

[...] 
XI. Células-tronco embrionárias: células de embrião que apresentam 
a capacidade de se transformar em células de qualquer tecido de um 
organismo. 
 

O artigo 5° da lei estabelece as hipóteses em que o embrião pode ser 

utilizado para fins de pesquisa e terapia, desde que reproduzidos in vitro e 

descartados neste processo e que estejam inviáveis e congelados a pelo menos 3 

anos, desde a publicação desta lei. 

 

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

O artigo 6°, inciso IV, da lei de Biossegurança, estabelece a proibição da 

clonagem humana reprodutiva, não proibindo expressamente a clonagem humana 

terapêutica, apenas deixando explícito que para que ocorra a utilização da célula 

tronco embrionária de forma terapêutica, a célula deve ser inviável para a 

reprodução, ou então esteja congelada a no mínimo 3 anos e que seja com a 

anuência dos genitores, conforme o artigo 5º, inciso II e §1º da mesma lei. 

Ademais, o artigo 24 da lei penaliza quem realizar qualquer procedimento 

com embrião que não esteja em acordo com o art. 5º desta mesma lei: Art. 24. 

Utilizar embrião humano em desacordo com o que dispõe o art. 5º desta Lei: Pena – 

detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.  
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Já o artigo 26 penaliza aquele que realizar a clonagem humana, porém, por 

esse termo ser amplo, o legislador não deixou claro se a prática de clonagem 

humana se refere à reprodutiva ou à terapêutica para fins de punição, trazendo 

dessa forma, insegurança jurídica aos médicos pesquisadores que desejam realizar 

a clonagem terapêutica. A pena para a realização da clonagem humana é de 2 

(dois) a 5 (cinco) anos, e multa. 

Antes da criação da lei supramencionada foi criado em nosso país, com base 

no Código de Nuremberg de 1947, a Declaração dos Direitos do Homem de 1948, e, 

dentre outros documentos internacionais, a Resolução nº196 de 10 de outubro de 

1996 pelo Conselho Nacional de Saúde. 

A Resolução nº196 de 10 de outubro de 1996 possui preceito bioético que 

define quais procedimentos médicos realizados sem estarem listados na literatura 

médica terão caráter de pesquisa e seguirão as regras estabelecidas por esta 

resolução, sendo que os procedimentos devem ter consentimento livre e esclarecido 

do paciente, ponderação entre riscos e benefícios, sem maleficência, de relevância 

social e sem ônus aos sujeitos vulneráveis. 

Assim como todo e qualquer procedimento médico, a clonagem humana 

terapêutica deverá respeitar a Resolução 196/1996, salvaguardando a dignidade da 

pessoa humana e todos os preceitos bioéticos. 

A promulgação da lei de biossegurança em março de 2005 trouxe ao cenário 

jurídico grandes debates, como por exemplo a Ação Direta de Inconstitucionalidade 

(ADI 3510), ajuizada, em maio de 2008, pelo ex-procurador geral da República 

Claudio Fonteles, visando a inconstitucionalidade do artigo 5º da referida lei, sob o 

argumento de que a mesma violava a vida e a dignidade da pessoa humana.  

O Ministro Carlos Ayres Brito foi o relator da ADI 3510 e julgou improcedente 

a ação, fundamentando seu voto na Constituição Federal de 1988, no direito à vida, 

à saúde e à ciência, e em pensamentos científicos, citando a Dra. Mayana Zatz a fim 

de enfatizar que a pesquisa com células-tronco embrionárias não pode ser 

considerada aborto. 

A observação que se faz é que há inúmeros documentos internacionais que 

versam sobre procedimentos que envolvem a pesquisa de material genético e 

pesquisas em humanos. Ainda, a lei brasileira que tem influência destes documentos 

internacionais, que versa especificamente sobre organismos geneticamente 

modificados e a sua aplicação em território nacional, é uma lei parcialmente 
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aplicável, uma vez que são necessárias certas alterações em seu texto normativo 

para uma aplicação efetiva na sociedade brasileira. 

 

6 DOCUMENTOS INTERNACIONAIS SOBRE OGM 

Após a 2º Guerra Mundial, no ano de 1946 foi instaurado o Tribunal de 

Nuremberg que tinha por finalidade o julgamento de crimes de guerra praticados 

pelos nazistas. Entre as pessoas julgadas estavam 20 (vinte) médicos acusados de 

realizar experimentos em seres humanos, sendo criado então, o Código de 

Nuremberg (1947) caracterizado como o primeiro documento no mundo a dar 

recomendações internacionais sobre pesquisa em seres humanos. 

O código de Nuremberg estabelece que a participação do paciente em 

qualquer pesquisa deve ser voluntária, com livre consentimento. Além disso, devem 

as pesquisas serem feitas por profissional qualificado e apresentarem vantagens à 

população mundial. Também, devem ser baseadas em resultados obtidos em 

animais com os riscos de experimentos limitados, não podendo causar dor física 

nem material ao voluntário. Outra regra é de que a pesquisa não poderá prosseguir 

com o experimento se o indivíduo apresentar riscos de morte ou invalidez  

Em novembro de 1997 houve a 29º Sessão da Conferência Geral da 

UNESCO, cujo Comitê Internacional de Bioética apresentou a Declaração Universal 

do Genoma Humano e dos Direitos Humanos (1997), trazendo artigos referentes à 

proteção ao genoma humano. A Declaração traz em seu artigo 11 a expressa 

vedação à clonagem humana reprodutiva, eis que: 

 

Artigo 11. Não é permitida qualquer prática contrária à dignidade 
humana, como a clonagem reprodutiva de seres humanos. Os 
Estados e as organizações internacionais pertinentes são convidados 
a cooperar na identificação dessas práticas e na implementação, em 
níveis nacional ou internacional, das medidas necessárias para 
assegurar o respeito aos princípios estabelecidos na presente 
Declaração. (grifo nosso) 
 

Antes da criação da Lei de Biossegurança no Brasil, a Assembleia da ONU-

Organização das Nações Unidas (2005), deu sua declaração sobre este tema, onde 

na época foi adotada por 84 votos a favor, 34 contra, 37 abstenções e 6 ausências, 

a proibição total da clonagem humana, sob a ótica de que violaria a dignidade da 

pessoa humana e a proteção à vida. Assim, vários países seguiram a recomendação 

da ONU e criaram leis que proibiam a clonagem humana.  
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Entretanto, neste debate, apenas foi levado em consideração a clonagem 

humana reprodutiva, o que chocou vários países que votaram contra e até se 

absteram na votação, mas mesmo com a recomendação da ONU, os países que já 

desenvolviam a pesquisa com células tronco embrionárias continuaram suas 

pesquisas. 

O Comitê Internacional de Bioética-CIB, há tempos pesquisando sobre a 

clonagem humana, expôs seu ponto de vista de que a clonagem humana para fins 

reprodutivos deve ser proibida mundialmente e a clonagem terapêutica deve ser 

regulamentada internacionalmente, uma vez que ela pode ser de grande auxilio à 

saúde, seguindo o princípio de responsabilidade social estabelecido no art. 14 da 

Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos (2005): 

 

Artigo 14. Responsabilidade Social e saúde  
1. A promoção da saúde e do desenvolvimento social em benefício 
dos respectivos povos é um objectivo fundamental dos governos que 
envolve todos os sectores da sociedade. 
 

Porém, em outubro de 2008, cientistas a favor da clonagem terapêutica, 

solicitaram uma nova abordagem sobre este modo de clonagem, reunindo assim, 

diversas pessoas em Paris, na sede da UNESCO (Organização das Nações Unidas 

para a Educação, Ciência e Cultura,) com a presença do Comitê Internacional de 

Bioética- CIB, a fim de reabrir as discussões sobre o tema. 

 

7 DIREITO DA PERSONALIDADE JURÍDICA 

A personalidade jurídica foi construída ao longo da história do 

desenvolvimento humano, onde em cada fase deste desenvolvimento lhe era 

acrescentado valores. 

Maria Helena Diniz (2014a, p. 132) menciona que o reconhecimento do direito 

da personalidade é recente, porém ele já era efetivo na Grécia antiga, pela dike 

kakegorias, e na Roma antiga, pelo actio injuriarum, onde ambos puniam as ofensas 

físicas e morais. 

Com os atentados à dignidade da pessoa humana ocorrido nas guerras 

mundiais, logo com final da Segunda Guerra, houve a expressa necessidade de 

tutelar juridicamente os direitos da personalidade no âmbito mundial, sendo este 



17 

 

direito amparado pela Assembleia Geral da ONU de 1948, na Convenção Europeia 

de 1950 e no Pacto Internacional das Nações Unidas. 

Já no Brasil, sua disciplina “tem sido dada por leis extravagantes e pela 

Constituição Federal de 1988, que com a maior amplitude, deles se ocupou, no 

art.5º em vários incisos e ao dar-lhes no inc. XLI, uma tutela genérica ao prescrever 

que a lei unirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades 

fundamentais. ” (DINIZ, 2014b, p. 133), sendo também tutelados no ordenamento 

brasileiro no Código Civil de 2002 nos artigos 11 ao 21. 

Maria Helena Diniz (2014c, p. 134) nos traz uma breve conceituação da 

personalidade Jurídica como sendo aquilo que: 

 

Apoia os direitos e deveres que dela irradiam, é objeto de direito, é o 
primeiro bem da pessoa, que lhe pertence como primeira utilidade, 
para que ela possa ser o que é, para sobreviver e se adaptar às 
condições do ambiente em que se encontra, servindo-lhe de critério 
opara aferir, adquirir e ordenar outros bens. 

 

Logo, entende-se a personalidade jurídica como um direito subjetivo, tendo 

intuito de defender a integridade física, ou seja, o corpo e vida, e também proteger a 

a integridade intelectual, sendo esta a honra, liberdade, autoria, etc.  

Um dos elementos ligados a personalidade jurídica é a capacidade, uma vez 

que a personalidade é aptidão de contrair obrigações e deveres, sendo esta 

capacidade um pressuposto de todos direito que somente é adquirida após o 

nascimento com vida do feto, conforme a teoria natalista que é adotada pelo artigo 

2° do Código Civil de 2002. 

Este direito possui características de absoluto, indisponível, intransmissível, 

irrenunciável, impenhorável, ilimitado, imprescritível, inexpropriáveis e 

impenhoráveis.  

A característica que mais chama atenção para a construção do presente 

trabalho, é a indisponibilidade, pois mesmo se tratando de direito indisponível como 

regra, há exceções, ou seja, há situações que se admite sua disponibilidade, como 

por exemplo “em prol da integridade social [...]. Nada obsta a que, em relação ao 

corpo, alguém, para atender a uma situação altruística e terapêutica, venha a ceder, 

gratuitamente, órgão ou tecido. ” (DINIZ, 2014d, p. 135). 

 

7.1 - DIREITO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NA CLONAGEM HUMANA 
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Com o avanço da biotecnologia, foi possibilitado ao homem o vasto 

conhecimento do corpo humano e animal. Uma das descobertas marcantes, foi a 

possibilidade de realizar o procedimento de clonagem humana, que poderia 

reproduzir o ser humano e até ajudá-lo no tratamento de inúmeras doenças.  

Porém, com este avanço cientifico e tecnológico, também é necessário que 

haja o avanço do direito, biodireito e da bioética, afim de tutelar este novo 

procedimento. 

Como visto anteriormente, o ordenamento pátrio possui legislação que tutela 

a clonagem humana, sendo esse a Lei de Biossegurança, porém não existe um 

pensamento criterioso sobre a personalidade do embrião clonado. 

Mesmo que nosso Código Civil de 2002 tenha adotado a teoria natalista, onde 

a personalidade somente é adquirida com o nascimento com vida do feto, há uma 

corrente minoritária que adota a teoria concepcionista, que acredita que a 

personalidade é adquirida com a concepção, da qual existem muitas pessoas 

adeptas e avessas a clonagem humana. 

Observa-se que o próprio ordenamento jurídico pátrio adotou a teoria 

natalista, que põe a salvo o nascituro, descrito no artigo 2º do Código Civil de 2002: 

“A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei põe a 

salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro”. (grifo nosso) 

Logo, não há que se falar em personalidade do embrião clonado, pois o 

procedimento está pautado na teoria natalista, respeitando-se ainda a vontade do 

doador, uma vez que a personalidade é a capacidade de seu titular de proteger e 

dispor do que lhe é próprio, logo, seu corpo, sendo ele neste caso representado por 

sua célula doada. 

 

8 APLICAÇÃO DO DIREITO DA PERSONALIDADE NA CLONAGEM 

TERAPÊUTICA 

Na clonagem terapêutica a personalidade jurídica é algo que fica ainda mais 

difícil de ser discutida, pois, o processo para a retirada da célula tronco embrionária 

para o tratamento dos pacientes é feito fora do útero, sendo realizado em uma placa 

de petri, recipiente com formato cilíndrico e achatado, feito de vidro ou plástico. 

Importante relembrar que este procedimento ocorre antes da formação e junção dos 

tecidos afim de formar um embrião propriamente dito. 
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Maria Helena Diniz (2018, p.137) nos traz os fundamentos da personalidade, 

segundo Limongi França, onde dentre eles está o direito ao corpo vivo, ao 

transplante e às experiências científicas, entendendo que o doador tem total 

liberdade, embasado em sua personalidade jurídica, de dispor de células de seu 

próprio corpo para realizar estudos e ainda ser auxiliado por tratamentos médicos, 

como é o caso da clonagem terapêutica. 

Neste processo de clonagem, por analogia, adota-se a teoria natalista, que 

frisa que a personalidade com todos os seus atributos somente será adquirida com o 

nascimento com vida, logo, o embrião não teria qualquer resquício de personalidade, 

e assim não há como as células que são necessárias para a formação do embrião 

serem dotadas de personalidade jurídica. 

Em relação a personalidade jurídica do doador neste tipo de clonagem, o 

raciocínio da autora Maria Helena Diniz é de que além do doador ter liberdade com 

sua vida e corpo, e em casos relacionados ao corpo com finalidade terapêutica, o 

direito da personalidade poderá ser exceção na sua indisponibilidade, logo, poderá 

deixar suas células disponíveis para tratamentos terapêuticos, seguindo ainda a 

lógica do artigo 13 do Código Civil de 2002. 

 

Art. 13. Salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do 
próprio corpo, quando importar diminuição permanente da 
integridade física, ou contrariar os bons costumes. 
Parágrafo único. O ato previsto neste artigo será admitido para fins 
de transplante, na forma estabelecida em lei especial. 
 

Afim de completar este entendimento, podemos associar a clonagem 

terapêutica com o autotransplante, que é permitido pela lei nº 9.44/1997 em seu art. 

9º, §8º, uma vez que a clonagem terapêutica poderá utilizar as células do próprio 

paciente para o procedimento afim de diminuir as chances de rejeição do 

tratamento. 

Ainda, na ADI 3510, o relator ministro Carlos Ayres Brito entendeu que a vida 

humana se dá em dois momentos, sendo eles o nascimento com vida e a morte 

encefálica, e o lapso temporal entre eles é onde o homem possui a personalidade 

jurídica. Logo, o período que antecede o nascimento com vida não lhe será atribuído 

a personalidade civil. Ainda, só se fala em nascituro aquele embrião que está em 

fertilização intracorpórea e não extracorpórea, ou seja, só podemos falar em embrião 

se o mesmo estiver dentro do útero materno e não em placa de petri. 
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9 MELHORIA NA LEGISLAÇÃO  

Atualmente no Brasil, a Lei de Biossegurança, como visto anteriormente, não 

veda expressamente a clonagem terapêutica e apresenta requisitos para o 

procedimento, uma vez que estabelece que o embrião a ser utilizado em pesquisa e 

terapias seja inviável para a reprodução in vitro, ou então que o mesmo esteja 

congelado a pelo menos 3 anos. 

Se o embrião está inviável para a reprodução, logo ele não terá utilidade para 

a clonagem terapêutica, uma vez que o seu processo para retirada da célula tronco 

embrionária tem que ser com material genético totalmente viável e disponível para 

este procedimento (COLUCCI, 2004a, web). Aqui temos o primeiro obstáculo da 

legislação na aplicação no tratamento com clonagem terapêutica. 

Sendo importante frisar que o tratamento com clonagem terapêutica deve ser 

destinado a toda população, e a legislação traz seu segundo obstáculo neste ponto, 

uma vez que não são todas as pessoas que possuem recurso financeiro para 

manter o embrião congelado por um longo período de tempo (COLUCCI, 2004b, 

web). 

Assim é necessário que a lei nº 11.105/2005 altere o artigo 5º, retirando o 

prazo de 3 anos de congelamento do inciso II, e que insira um inciso que permita 

que o tratamento seja realizado com embrião recém tirado do corpo humano, ou 

seja, sem precisar ficar congelado, pois como já mencionado, não serão todos que 

terão os embriões congelados ou congelados pelo período de 3 anos porque não se 

pode prever em qual estágio da vida a doença aparecerá (COLUCCI, 2004c, web). 

Ainda, é preciso que a Lei de Biossegurança especifique com clareza em seu 

artigo 26 qual o tipo de clonagem humana será passível de sanção penal, uma vez 

que a própria legislação deixa margem para a aceitação e aplicação da clonagem 

terapêutica. 

 

10 CONCLUSÃO 

Com amparo nas pesquisas científicas realizadas, observou-se que mesmo 

que o método de clonagem terapêutica não seja utilizado atualmente na medicina, 

poderá ser uma ferramenta de grande valia para o tratamento de pessoas com 

doenças degenerativas e até mesmo transplantes de tecidos e órgãos, pois diminui 
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drasticamente a rejeição do corpo ao receber o tratamento e novo tecido ou órgão, 

visto que a clonagem foi feita com células do próprio paciente. 

A legislação atual sobre OGM, a Lei de Biossegurança, conceitua a clonagem 

humana, a reprodutiva e a terapêutica, porém a legislação não deixou claro se há 

proibição quanto à clonagem terapêutica, trazendo em seu art. 5º a permissão para 

realizar pesquisa e terapia com células tronco embrionárias, desde que as mesmas 

estejam congeladas a pelo menos 3 anos, a se contar do vigor da lei, ou se forem 

descartadas da reprodução in vitro. 

Porém, para que este método seja utilizado em território nacional é 

necessário que ocorra alterações em nossa legislação, possibilitando o uso de 

células doadas imediatamente, sem ter que estar congeladas ou inviáveis para a 

reprodução in vitro, pois, a célula inviável para essa reprodução, também será 

inviável para a clonagem, mesmo que a alteração na legislação vigente nos 

esclareça a possibilidade da clonagem terapêutica. 

As questões pertinentes a personalidade jurídica relacionadas à clonagem é 

complexa pois, atualmente, adotamos a teoria natalista, mesmo com vários 

doutrinares defendendo a teoria concepcionista, na qual o embrião teria 

personalidade desde a sua concepção. 

Seguindo a teoria natalista e entendimentos doutrinários, conclui-se que o 

método de clonagem humana terapêutica não fere a personalidade do embrião, uma 

vez que este possui personalidade por meio do nascimento com vida, ao contrário 

da clonagem.  

Por fim, observou-se que o procedimento tema deste trabalho não fere a 

personalidade, quiçá a dignidade do doador, visto que o paciente, amparado pelo 

Código Civil e pela lei nº 9.44/1997 pode se utilizar células do seu próprio corpo 

como finalidade terapêutica. 
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