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 EUGENIA ÀS AVESSAS À LUZ DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DO 

EMBRIÃO  

 

 

Jéssica Pirondi de Lima 
Celina Rizzo Takeyama  

 

RESUMO 
 
O presente trabalho objetivou analisar as práticas eugênicas negativas, denominada 
eugenia às avessas, que consiste na implantação de genes defeituosos para criação 
de filhos portadores de deficiências, iguais aos de seus genitores. Em vista disso, 
buscou-se examinar a situação jurídica do embrião frente a reprodução humana 
assistida, enfatizando o direito de personalidade e direito à vida, bem como a 
necessidade de responsabilização dos genitores que por livre escolha geram filhos 
com deficiências. Para tanto, foram observadas as leis e jurisprudências 
pertencentes ao ordenamento jurídico brasileiro, assim como resoluções do 
Conselho Federal de Medicina, a fim de compreender quais são as garantias e 
proteção jurídica do embrião, conforme teoria adotada pelos Tribunais Superiores a 
respeito do conceito de vida. Notou-se que o Brasil adota a teoria concepcionista 
considera o embrião sujeito de direitos, assim como o nascituro, e, que, portanto, 
tem sua dignidade e garantias constitucionais protegidas. 

 
Palavras-chave: Embrião. Eugenia às avessas. Proteção Jurídica. 
 
 

 REVERSE EUGENICS THE LIGHT OF PERSONALITY RIGHTS OF THE 

EMBRYO 

 
ABSTRACT 
 
The present study objected to analyze negative eugenic practices, called reverse 
eugenics, which consists of implantation of defective genes for the creation of 
children with disabilities like their parents. In view there of, sought to examine the 
legal status of the embryo in the face of assisted human, emphasizing the right of 
personality and right to life, as well as the need for accountability of parents who 
freely choose children with disabilities. Therefore,were observed the laws and the 
jurisprudences the Brazilian legal system, as well as resolutions of the Federal 
Council of Medicine, to understand the legal guarantees and protection of the 
embryo, according to the theory adopted by the Superior Courts regarding the 
concept of life. It was noted that the Brazil adopts the conceptionist theory and 
considers the embryo subject of rights, as the unborn child. Therefore, they have 
their dignity and protected constitutional guarantees. 
 
 
Keywords: Embryo. Reverse Eugenics. Legal Protection 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Durante a história da humanidade, os povos usaram mecanismos que 

buscassem eliminar pessoas portadoras de deficiência, com má formação congênita 

ou doente, a fim de manter a primazia das raças. Essas práticas eram denominadas 

práticas eugênicas. No Brasil, a eugenia se deu com a promoção de políticas 

públicas que proibiam a contração de matrimônio entre pessoas com sífilis ou 

tuberculose, pois objetivava-se manter a sociedade livre dessas doenças, bem como 

constituir gerações de melhor qualidade. Com o avanço da tecnologia, o 

aperfeiçoamento da genética e consequente melhoria das técnicas de reprodução 

humana assistida, as práticas eugênicas deixaram de ser apenas sociais, e 

passaram a ser utilizadas por meio da medicina para seleção embrionária.  

A evolução das técnicas de reprodução humana assistida, com o advento da 

possibilidade de seleção de genes para escolha de características do embrião, 

associada à autonomia das partes em relação à liberdade de decisão sobre à 

reprodução, quando sem fixação de limites para isso, fomentou a concretização das 

práticas eugênicas. 

Assim, o progresso da Engenharia Genética e estudo do Genoma Humano, 

desencadearam a Eugenia relacionada aos direitos reprodutivos. Destaca-se que a 

princípio, o projeto genoma possuía a intenção de acabar com doenças transmitidas 

geneticamente, excluindo genes que as contivesse. Entretanto, atualmente, não 

ocorre somente para este fim, visto que pessoas com maiores atributos financeiros 

encontraram na reprodução humana assistida a oportunidade de criar filhos 

esteticamente perfeitos, como também filhos com deficiências físicas e mentais.  

Esse último fenômeno é denominado Eugenia às avessas, e consiste na 

vontade dos progenitores de gerar filhos com as mesmas deficiências que as suas, 

como surdez e nanismo, acreditando não haver prejuízos à criança, mas que seria 

um benefício para a interação entre pai e filho, desacreditando em problemas 

decorrentes, ao exemplo da dificuldade de integração social.  

Apesar da importância do tema, o Brasil ainda não possui normas legais 

regulando a matéria. As únicas normas que tangenciam o assunto são as resoluções 

do conselho Federal de Medicina, que, no entanto, não possuem força legal. São 

meramente deontológicas. Por meio destas resoluções, algumas condutas como a 

escolha de sexo e de características físicas do bebê foram proibidas, mas permite –
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se a utilização de técnicas que evitem o desenvolvimento de doenças. Portanto, as 

práticas de escolha de características físicas em bebês além de serem imorais, são 

eticamente puníveis.  

Diante disso, o presente artigo objetivou explorar as práticas eugênicas 

negativas (eugenia às avessas) associadas as técnicas de engenharia genética na 

reprodução humana assistida. Procurou apreender os direitos do embrião, segundo 

o entendimento jurisprudencial do nosso país, bem como a necessidade de 

regulamentação dessas práticas com a possível responsabilização dos pais que 

concebem filhos portadores de deficiências por desejo próprio.  

 

 

2 EUGENIA E SEUS ASPECTOS HISTÓRICOS 

 

A preocupação com a melhoria do ser humano sempre esteve presente na 

humanidade, sejam melhorias biológicas e/ou psíquicas e mentais. Desde os 

primórdios, a espécie humana se evolui e se adapta às mudanças ocorridas no 

mundo, de forma que os seres mais capacitados se sobressaem aos demais. 

Entende-se eugenia como o conjunto de técnicas e procedimentos que tem 

como objetivo melhorar a espécie humana. Esse termo foi utilizado pela primeira 

vez, em 1883 na Inglaterra, por Francis Galton, no seu livro ‘Inquiries into human 

faculty and its development’, no qual se lê: o cultivo da raça. Para esclarecer, 

Casabona cita a definição de Galton: 

 
Recordemo-nos, que por eugenia, se entendem os procedimentos capazes 
de melhorar a espécie humana. Como é sabido, foi Francis Galton que 
utilizou o termo (eugenics), no Reino Unido, em fins do século passado, e a 
definiu como a ‘ciência que trata de todos os fatores que melhoram as 
qualidades próprias da raça, incluídas as que desenvolvem de forma 
perfeita’ [...] Galton propugnava o recurso a todos os fatores sociais 
utilizáveis que pudessem melhorar as qualidades raciais, tanto físicas, como 
mentais das gerações vindouras (CASABONA, 1999, p. 367). 
 

Galton foi o responsável pela implantação de técnicas científicas que 

buscassem eliminar, mediante práticas eugênicas, caracteres físicos e psíquicos não 

desejáveis. Seu pensamento foi influenciado por Charles Darwin, sobre seleção 

natural, em que os organismos mais bem adaptados ao meio, tem maiores chances 

de sobrevivência (CONT, 2018). 
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Para Galton (1883), uma raça considerada inferior submetida a condições de 

vida que exigem um alto nível de eficiência, passa por um processo de seleção 

rigoroso, visto que só aos melhores deveriam permitir-se a reprodução e apenas 

alguns dos seus descendentes deveriam viver.  Entretanto, se uma raça considerada 

superior for substituída por uma inferior, toda essa desapareceria. Portanto, segundo 

o autor, a eugenia consistiria em observar as variedades das raças superiores e 

favorece-las para que sua prole se torne superior gradualmente, de forma que os 

melhores gerem descentes aptos, com uma população saudável, livre de doenças e 

quaisquer outros defeitos congênitos.  

Marques (1994) afirma que em 1970, Galton desenvolveu a chamada 

biometria, que consistia em analisar estatisticamente as características dos 

progenitores e seus descendentes, para rastrear características genéticas e 

examinar quem poderia reproduzir e gerar descendentes normais. 

Segundo Fraga e Aguiar (2010) o discurso eugênico buscava eliminar os mais 

fracos e doentes, de forma que a raça humana fosse formada por seres humanos 

aptos físico e psiquicamente. Esteve presente nos Estados Unidos no período de 

imigração de camponeses europeus para aquele país, uma vez que buscou-se 

incentivar a união entre pessoas com melhores qualidades biológicas e morais, bem 

como selecionar indivíduos mais favoráveis para constituir uma raça superior. Tal 

feito tratava-se de políticas de segregação racial. No ano de 1907, as primeiras leis 

de esterilização foram aprovadas, e aqueles com deformações leves ou baixos 

rendimentos em seus boletins foram presos, ou levados à forca. 

Consoante Marques (1994) as ideias eugênicas iniciaram-se no Brasil como 

temas culturais. A raça era o tema central dessas ideias, que se adaptavam mais ao 

pensamento darwinista do que ao conceito galtiano. Registros mostram que no final 

do século XIX, na Academia Nacional de Medicina do Rio de Janeiro, haviam 

medidas eugênicas sendo defendidas por Souza Lima, renomado médico e 

Presidente da Academia na época, que reiterava a necessidade de ter efetivamente 

uma legislação que obrigasse a realização de exame pré-nupcial entre os nubentes 

e que proibisse o casamento entre sifilíticos e tuberculosos. Para este autor, essa 

era uma forma de evitar que doenças hereditárias fossem passadas aos descentes, 

para que a sociedade se mantivesse livre de imperfeições, o que caracteriza um tipo 

de seleção artificial. 
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No ano de 1917, Renato Kehl, um dos maiores nomes ligado à eugenia, 

proferiu uma conferência que foi denominada “Eugenia”, a qual lhe despertou o 

interesse em criar uma associação que reunisse profissionais de várias áreas, para 

debater assuntos relacionados à população com base em questões biológicas e 

sociais. A partir disso, foi inaugurada a Sociedade Eugênica de São Paulo, com 

objetivo de estudar as leis da hereditariedade, as questões de evolução e 

descendência, para aplicar na sociedade formas de melhoria da espécie humana, 

bem como a importância do exame pré-nupcial como forma de controle de 

natalidade de impudicos (MARQUES, 1994). 

De acordo com Fraga e Aguiar (2010), no ano de 1937 foi criado o Comitê 

Central de Eugenismo, por Renato Kehl e Belissário Penna, que abordava uma 

tática mais suave do que a ocorreu nos Estados Unidos. Tais técnicas foram 

baseadas em políticas de saneamento, higienização, educação e outras medidas de 

melhoramento. Entretanto, tratava-se de uma época em que o Brasil passava por 

um momento de imigração, com a constante miscigenação de raças. Assim, tal 

comitê sugeriu o fim da imigração de pessoas não brancas, demonstrando a 

existência de uma forma de controle social, para que por meio de seleção, 

prevalecesse a raça branca. 

Houve uma divisão entre a aceitação de um país mestiço ou uma substituição 

de brasileiros por europeus. Com o passar o tempo, as práticas eugenistas 

começaram a ser utilizadas na medicina, e com o aperfeiçoamento do estudo da 

genética, não se utilizava somente das políticas públicas que regulamentava as 

práticas sociais, mas também a inovadora terapia gênica. 

 

2.1 A NEOEUGENIA 

 

Após um período de latência, com os estudos aprofundados sobre o genoma 

humano e aprimoramento das técnicas de reprodução humana assistida, pode-se 

observar uma nova forma de eugenia, conhecida como Neoeugenia, caracterizada 

pelo aperfeiçoamento genético, assim definem Fraga e Aguiar (2010). Agora não se 

utilizava mais as medidas sociais para controle da sociedade, mas de forma mais 

direta, a escolha e manipulação de genes. 

O projeto Genoma Humano, formado no ano de 1990, foi coordenado pelo 

Departamento de Energia do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos e teve 
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seu fim no ano de 2003. Oliveira (2001) defende que não foi um projeto único, mas 

resultante de um esforço global que envolveu vários projetos que tinham por objetivo 

comum sequenciar os genes existentes na dupla hélice do DNA humano, para assim 

descobrir suas funções e se são desenvolvidas igualmente em cada ser humano. 

Portanto, para Meirelles (2018) o projeto foi responsável pelo estudo do genótipo 

humano, cujo objetivo era mapear informações contidas no DNA humano, e 

sequencia-los para leitura e, assim, relacioná-lo ao fenótipo dos indivíduos, 

permitindo definir suas características. 

Para melhor explicitar no que consiste o genoma humano, Oliveira define  

 

O genoma humano é o compêndio de toda a herança genética herdada de 
seus pais, pelo ser humano, no momento da concepção. É a herança 
genética que contém as instruções do que virá a acontecer ao longo da 
existência do ser humano; qual será sua estatura, a cor da sua pele, seus 
cabelos e os olhos, se será afligido por doenças fatais e por quais delas, 
dentre outras tantas informações (OLIVEIRA, 2001, p.49). 

 

O projeto propiciou conhecer informações sobre transmissibilidade de 

características e de doenças da espécie humana. Entretanto, os avanços advindos 

dessas descobertas poderiam criar riscos descontrolados sobre a manipulação 

genética, como a possibilidade de escolha de características para criação de filhos 

esteticamente “perfeitos”. Assim, o estudo, além de proporcionar inovações para a 

engenharia genética, pôde propiciar a disseminação de práticas eugênicas. 

  Para Barth (2005, p. 363) a Engenharia Genética compreende as 

combinações e a transferência de genes de um ser vivo para outro, proporcionando 

que seres tenham características determinantes de outros, apreendendo um dos 

ramos da genética, que não só a modifica, mas também a melhora. Pelos avanços 

científicos, é possível excluir um gene “defeituoso” de um embrião, para que este 

nasça saudável e livre de determinadas doenças. Isto posto, Martínez, define 

Engenharia Genética como 

 

Engenharia genética compreende a totalidade das técnicas dirigidas a 
alterar ou modificar a carga hereditária de alguma espécie, seja com o fim 
de superar enfermidades de origem genética (terapia genética), ou com o 
objetivo de produzir modificações ou transformações com fins 
experimentais, isto é, de lograr (a concepção de) um indivíduo com 
características até esse momento inexistentes na espécie humana 
(manipulação genética). (MARTÍNEZ, 1994, p. 32). 
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Barth (2005) ainda defende que essa ciência gerou diversos benefícios aos 

seres humanos, dentre eles a medicina preditiva, com a possibilidade da eliminação 

de doenças predispostas, uma vez que: possibilitou melhores prognósticos nos 

pacientes; melhor planejamento público, pois quanto mais conhecimento se obtém, 

melhor se pode planejar; produziu remédios “sob medida” para determinadas 

doenças, terapia celular genética, com tratamentos nas células reprodutivas, a fim 

de eliminar doenças genéticas transmitidas aos filhos e exames de paternidade e 

criminais com maior precisão. 

Em contrapartida, Siqueira e Curti (2018) defendem que essa ciência trouxe 

algumas interpretações duvidosas, posto que abriu a possibilidade de selecionar 

geneticamente um embrião humano e escolher implanta-lo ou elimina-lo com base 

em seu DNA. Logo, um embrião com defeito genético, que transporta qualquer tipo 

de doença dos genitores, poderia ser descartado, além de que, como filhos 

perfeitos, escolhidos conforme desejos dos pais ou padrões sociais 

preestabelecidos, poderiam ser prontamente “criados”. 

Dessa forma, o projeto Genoma Humano propiciou o conhecimento de 

informações sobre transmissibilidade de características e de doenças da espécie 

humana. Mas, com os avanços advindos dessas descobertas criaram riscos 

descontrolados sobre a manipulação genética. O estudo sobre o genoma, além de 

proporcionar inovações para a engenharia genética, pôde também propiciar a 

disseminação de práticas eugênicas. Isto posto, gerou-se a necessidade de uma 

normatização para os limites da utilização da engenharia genética, levando-se em 

conta a proteção da vida, da dignidade da pessoa humana e dos direitos de 

personalidade, especialmente do embrião que será concebido por meio destas 

técnicas. 

 

3 LEGISLAÇÃO VIGENTE NO BRASIL 

 

No Brasil, não há normas que regulamentem assuntos referentes à eugenia, 

tampouco sobre neoeugenia. Logo, quase não existem dispositivos normativos que 

possam dar direcionamento aos magistrados ao decidirem sobre as práticas pré-

implantatórias de gametas. 

Segundo Siqueira e Curti (2018), a Constituição Federal, assim como o 

Código Civil, não possui normas específicas sobre o tema. Apenas o Conselho 
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Federal de Medicina, por meio de suas resoluções, que não se tratam de leis e sim 

orientações aos profissionais das áreas medicas, guiam seus trabalhos à luz da 

ética e aborda a temática de práticas de reprodução humana assistida. 

Assim, o Conselho Federal de Medicina estabelece na Resolução nº 

2.168/2017, normas éticas para a prática da Reprodução Humana Assistida (RA). 

Por meio dela, vedam-se práticas de implantação genética que importem na escolha 

do sexo do embrião implantado, bem como na escolha de caraterísticas físicas. 

Entretanto, somente permite tais técnicas, para evitar doenças geneticamente 

transmitidas. (Item n. 5, do Capítulo I – “dos Princípios Gerais”, da Resolução n. 

2.168/2017, CFM). Segundo a Resolução: “As técnicas de RA não podem ser 

aplicadas com a intenção de selecionar o sexo (presença ou ausência de 

cromossomo Y) ou qualquer outra característica biológica do futuro filho, exceto para 

evitar doenças no possível descendente”. 

Contudo, o ordenamento jurídico brasileiro é carente de normas que regulem 

a manipulação de genes em embriões, deixando para o Judiciário a função de 

encontrar em cada caso concreto à solução adequada que deverá ser sempre 

orientada pelo princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento do Estado 

brasileiro, no art. 1º, inciso III, da CF (1988). 

 

4 DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

 

A dignidade humana possui um conceito amplo, já que não depende de 

circunstâncias concretas a sua delimitação se torna extensa. Ainda, é uma 

característica inerente ao ser humano, toda e qualquer pessoa, desde o nascituro 

até um criminoso, são iguais em dignidade. Dessa forma, não se compreende a 

dignidade humana como forma de comportamento, pois mesmo as pessoas que 

cometem ações mais indignas devem ter sua dignidade considerada (SARLET, 

2007). 

 Dessa forma, tem como função garantir que o Estado respeite cada garantia 

constitucional dos seus cidadãos, por ser um valor absoluto que pertence a todos os 

seres humanos sem nenhuma distinção. É o princípio máximo do Estado 

Democrático de Direito. Nesse sentido Sarlet aponta 

 
Esta, portanto, compreendida como qualidade integrante e, em princípio 
irrenunciável da própria condição humana. Pode (e deve) ser reconhecida, 
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respeitada, promovida e protegida, não podendo, contudo (no sentido ora 
empregado) ser criada, concedida ou retirada (embora possa ser violada), já 
que existe ou é reconhecida como tal, em cada ser humano como algo que 
lhe é inerente (SARLET, 20017, p.20). 

 

Diante disso, assevera Arendt (2007) que a condição humana não 

compreende apenas as condições dada ao homem ao nascer, vai além disso, já que 

os homens são seres condicionados e tudo aquilo em que tivesse um contato, torna-

se uma condição da sua existência. Além do mais, para a autora, a condição 

humana engloba três atividades fundamentais, quais sejam: o labor, o trabalho e a 

ação (atividades são essenciais para o homem, pois estabelecem condições básicas 

para a vida). 

A dignidade da pessoa humana está intimamente ligada à sua condição 

humana, incluindo sua perspectiva social (ou comunitária), posto aos indivíduos que 

vivem em sociedade e se estabelece para cada pessoa e para todas as pessoas. 

A Constituição Federal de 1988, no artigo 1º dispõe como fundamentos: “[...] 

III - a dignidade da pessoa humana”, é estabelecido, portanto, como direito 

fundamento do próprio Estado a dignidade da pessoa humana”. Esse mesmo 

diploma legal reconhece que todos são iguais em dignidade e em direito, posto no 

artigo 5º, no caput: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes”. Quando a Constituição Federal garante 

dignidade a todos, sem distinção, efetiva-se, assim, a igualdade de todos perante a 

lei. 

Arendt (2007) explica que essa dignidade possui duas perspectivas: a 

primeira em relação a expressão da autonomia da pessoa e a possibilidade de 

escolha dos assuntos da vida privada, relativos à sua própria existência, dentro dos 

ditames do direito – que consiste na possibilidade de o indivíduo planejar sua vida 

pessoal sem a intervenção do Estado – e a segunda em relação a necessidade de 

sua proteção por parte do Estado. 

Neste sentido, na busca pela fundamentação de direitos humanos básicos, a 

Declaração de Direitos Humanos, criada pela Organização das Nações Unidas, 

instituiu o direito de dignidade à todas as pessoas, sem discriminação de raça, cor 

ou idade. Determina em seu artigo 1°: “Todos os seres humanos nascem livres e 
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iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir 

uns para com os outros em espírito de fraternidade”. 

Observa-se que a Constituição brasileira institui como direito fundamental ao 

ser humano a sua dignidade, assim, como dispositivos internacionais como a 

Declaração dos Direitos Humanos, buscam efetivar a proteção dos direitos a todo 

ser humano, tornando-o um direito irrenunciável e indispensável. 

 

5 PROTEÇÃO JURÍDICA DO EMBRIÃO 

 
O ordenamento jurídico brasileiro determina que a personalidade civil se inicia 

com o nascimento com vida, entretanto é resguardado também os direitos do 

nascituro desde a sua concepção, ou seja, aquele que foi concebido, mas que ainda 

não nasceu, como se encontra respaldado pelo artigo 2º, do Código Civil de 2002. 

Nesse sentido Tartuce (2007) afirma que este dispositivo traz como conteúdo 

a personalidade, que consiste na reunião de aptidões do indivíduo para adquirir 

direitos e contrair obrigações, diferentemente do que assevera o artigo 1º do Código 

Civil Brasileiro, que regulamenta a capacidade civil e que consiste na capacidade de 

direito, isto é, na condição de toda pessoa, sem distinção, ser sujeito de direito e 

deveres, na ordem privada.  

Dessa forma, a questão a ser tratada é com relação a proteção do embrião, 

que é uma pessoa em potencial, ou seja, que desde a sua concepção tem a 

potencialidade de se tornar uma pessoa, conforme seu desenvolvimento. Assim, 

Silva o define: 

 

Sob o enfoque biológico podemos definir o embrião como uma célula, ou 
grupo de células, capazes de se desenvolver em ser humano, desde que 
interagindo em ambiente adequado. Haverá embrião a partir da fecundação, 
isto é, da união dos gametas masculino e feminino, que constituem uma 
nova célula e vocacionada à vida autônoma (SILVA, 2014, p.146). 

 

Tartuce (2007) entende que, à medida que o Código Civil faz referência à 

proteção do nascituro, abrange também o embrião pré-implantatório in vitro ou 

crioconservado, ou seja, aquele que não foi inserido no ventre materno. No contexto 

atual, com as inovações biotecnológicas, criou-se a possibilidade da concepção 

extrauterina do embrião, com necessidade do acompanhamento da legislação para 

o acolhimento jurídico dessa nova situação. 
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Como o conceito de nascituro não se estabilizou com a tradicional concepção 

in vivo (no ventre feminino), abarcando também a concepção in vitro (fora do ventre 

materno, e posteriormente implantado), cujo nascituro continua a ser concebido e 

ainda não nascido, independentemente do local da sua concepção (TARTUCE, 

2007, apud HINORAKA, 2006). 

Segundo Silva (2014) a concepção para as ciências humanas se dá na 

fecundação do óvulo com o espermatozoide, que origina o zigoto. Já a teoria 

concecpionista entende que a vida humana tem início no momento da sua 

concepção, de forma que, da concepção do zigoto até a sua transformação em 

embrião, há possibilidade de vida, uma vez garantidas as condições naturais, há 

desenvolvimento ao estado humano pleno. 

Ainda para Silva (2014) todo o material genético, com as características da 

pessoa humana, está presente no embrião e permanece em estado de latência até 

seu total desenvolvimento. Dessa forma, o embrião já pode ter seus direitos 

garantidos, assim como os do nascituro.  

Maria Helena Diniz, por sua vez, sustenta que ao nascituro são conferidos os 

direitos formais, de personalidade e direito à vida, ficando sujeito a uma condição 

suspensiva, os direitos patrimoniais, entre eles o da herança e da doação, já que só 

seriam possíveis com o nascimento com vida.  Assim adverte Diniz: 

  
Que, na vida intrauterina, tem o nascituro personalidade jurídica formal, no 
que atina aos direitos personalíssimos e aos da personalidade, passando a 
ter personalidade jurídica material, alçando os direitos patrimoniais, que 
permaneciam em estado potencial, somente com o nascimento com vida. 
Se nascer com vida, adquire personalidade jurídica material, mas se tal não 
ocorrer, nenhum direito patrimonial terá (DINIZ, 1999, p. 9). 

 

Destarte, independente do nascimento com vida, são conferidos ao nascituro, 

desde a sua concepção, englobando assim o embrião, o direito de personalidade e à 

vida.  Isso tem prevalecido na doutrina e na jurisprudência, como é possível 

perceber após pesquisas feitas em vários julgados de mesmo sentido, a 

predominância da teoria concepcionista no embasamento das decisões, conforme 

exemplo citado por Gagliano e Pamplona Filho   

 

Seguro – obrigatório. Acidente. Abortamento. Direito à percepção 
indenização. O nascituro goza de personalidade jurídica desde a 
concepção. O nascimento com vida diz respeito apenas à capacidade de 
exercícios de alguns direitos patrimoniais. Apelação a que se dá provimento 
(5fls.) (APELAÇÃO CÍVEL N. 70002027910, SEXTA CÂMARA CÍVEL, 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL, RELATOR: CARLOS 
ALBERTO ÁLVARO DE OLIVEIRA, JULGADO EM 28/03/2001) 
(GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2009, p. 84). 

 

Este julgado legitima a personalidade jurídica do nascituro, reconhecendo o 

gozo de seus direitos desde a concepção, independente do nascimento com vida. 

Nesse caso, foi concedido aos pais pagamento de indenização referente ao seguro-

obrigatório, após a morte do seu filho nascituro devido a um acidente trânsito. 

Além da decisão supracitada, tem prevalecido também nas decisões do 

Superior Tribunal de Justiça entendimentos semelhantes. É possível perceber em 

notório julgado, que reconhece o dano moral ao nascituro, pela morte de seu pai 

anterior ao seu nascimento: 

 

DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS. MORTE. ATROPELAMENTO. 
COMPOSIÇÃO FÉRREA. AÇÃO AJUIZADA 23 ANOS APÓS O EVENTO. 
PRESCRIÇÃO INEXISTENTE. INFLUÊNCIA NA QUANTIFICAÇÃO DO 
QUANTUM. PRECEDENTES DA TURMA. NASCITURO. DIREITO AOS 
DANOS MORAIS. DOUTRINA. ATENUAÇÃO. FIXAÇÃO NESTA 
INSTÂNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I 
- Nos termos da orientação da Turma, o direito à indenização por dano 
moral não desaparece com o decurso de tempo (desde que não 
transcorrido o lapso prescricional), mas é fato a ser considerado na 
fixação do quantum. II - O nascituro também tem direito aos danos morais 
pela morte do pai, mas a circunstância de não tê-lo conhecido em vida tem 
influência na fixação do quantum. III - Recomenda-se que o valor do dano 
moral seja fixado desde logo, inclusive nesta instância, buscando dar 
solução definitiva ao caso e evitando inconvenientes e retardamento da 
solução jurisdicional (STJ - RESP: 399028 SP 2001/0147319-0, 
RELATOR: MINISTRO SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, DATA DE 
JULGAMENTO: 26/02/2002, T4 - QUARTA TURMA, DATA DE 
PUBLICAÇÃO: DJ 15.04.2002 P. 232 RSTJ VOL. 161 P. 395 RT VOL. 
803, p. 193).  

 

Após analisada a predominância do entendimento da teoria concepcionista 

no Direito Civil, é de suma importância mencionar a Lei nª 11.105/2005, conhecida 

como Lei de Biossegurança, que intensifica essa teoria e tutela a integridade física 

do embrião. A Lei autoriza, em seu artigo 5º, a utilização para fins terapêuticos e 

científicos células-tronco embrionárias produzidas a partir de fecundação in vitro, e 

que não foram utilizadas no procedimento, desde que consideradas inviáveis ou 

que estejam congeladas há três anos ou mais, na data da publicação da Lei, ou 

que, já congelados na data da publicação da norma, depois de completarem três 

anos, contados a partir da data de congelamento. Isso ainda exige sempre o 

consentimento dos genitores para tais fins. 
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Diante do exposto, fica evidente a constituição de direitos ao embrião, que se 

equipara ao do nascituro, ou seja, o direito de personalidade e direito à vida. Dessa 

forma, questiona-se sobre a escolha de genes implantados em embriões, relativo ao 

direito de nascer ou não com deficiência. 

 

5.1. CASO DE DUCHESNEAU E MCCULLOUGH 

 

O caso de Duchesneau e McCullough mencionado por Vieira (2009) é 

ilustrado pela história de um casal de surdas de nascimento que desejavam ter filhos 

surdos, e que se valeram da reprodução assistida para consolidar seus desejos. É, 

assim, um caso caracterizado como eugenia às avessas. 

As duas americanas, residentes em Washington, chamadas de Sharon 

Duchesneau e Candy McCullough, recorreram ao banco de sêmen afim de encontrar 

um doador surdo. Entretanto, esses bancos não aceitam doadores portadores de tal 

incapacidade, levando-as a recorrer a um amigo surdo, de quinta geração 

consecutiva de surdez da sua família, que acabara doando seu material genético ao 

casal. 

Dessa forma, foi concebido um bebê surdo, concretizando assim o desejo 

apresentando surdez profunda no ouvido esquerdo e rara detecção de sons no 

ouvido direito. Os médicos tentaram estimular sua audição, mas as genitoras 

recusaram o auxílio, pois entenderam que aquela deficiência não era uma 

desvantagem, mas se tratava de identidade cultural a não ser eliminada e que não 

haveria prejuízos ao bebê gozar dos benefícios que pessoas surdas desfrutam. 

Ainda, a criança possuía as mesmas características das mães e assim, na 

percepção delas, haveria contribuições e melhor convivência, gerando maior 

vantagem ao filho. 

A questão que vem à tona é se seria egoísmo dos pais optarem por ter um 

filho com a mesma deficiência que a sua, não lhe dando a chance de nascer livre de 

deficiências, visto que a maioria dos casais que apresentam anomalias, tentam 

evitar transmiti-las aos filhos, diferentemente do que ocorreu no caso mencionado, 

cuja anomalia do filho era desejo das mães, ou seja, o desejo se sobressaiu ao bem-

estar da criança. 
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Nesse caso sob a ótica da legislação brasileira, poderia as genitoras serem 

responsabilizadas civilmente pelo dano causado ao filho, uma vez que não o deu a 

possibilidade de nascer sem a referida deficiência.  

 

6 RESPONSABILIDADE CIVIL: INDENIZAÇÃO À CRIANÇA NASCIDA COM MAL 

GENÉTICO 

 

A responsabilidade civil aqui mencionada refere-se àquela extracontratual, ou 

seja, que está baseada na ação da pessoa que deixa de observar um preceito 

normativo que regula a vida (TARTUCE, 2013) 

Para Tartuce (2013), esse tipo de responsabilidade está, portanto, alicerçado 

no ato ilícito e no abuso de direito. O primeiro consiste no ato praticado em 

desacordo com as normas jurídicas, de forma que viole direitos e cause prejuízo a 

outem. O artigo 186 do Código Civil traz a seguinte composição “Art.186 Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. 

Consequentemente, quem comete ato ilícito tem a obrigação de indenizar, de 

forma a reparar o dano. Assim indica o artigo 927 do Código Civil “Art. 927. Aquele 

que, por ato ilícito (art. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.  

Segundo Tartuce (2013), no caso da reparação de danos não materiais, como 

é a situação do nascituro que nasce com um mal genético, aplica-se o dano moral, 

conceituado como a lesão aos direitos da personalidade. Às vezes, o estético no 

caso da criança anã, ou material no caso de exigir tratamentos médicos, como a 

criança parcialmente surda que pode se recuperar. 

Nessa situação, há uma afronta à dignidade da criança que nasce com 

defeitos selecionados pelos pais, Isto porque, não é lhe dada a oportunidade de 

nascer livre de deficiências, mas ao contrário, lhe é imposto antes mesmo de nascer 

a condição de ser portador de deficiências, causando-lhe prejuízos quanto à plena 

acessibilidade e integração social.   

Nesse sentido, Pereira (1996, p. 148) entende que a falta de proteção da vida 

intrauterina, que cause danos ao nascituro, com patologias comprometedoras de 

seu desenvolvimento, exige do Direito a fixação da responsabilidade por dano moral, 

já que a partir da ação ou omissão dos genitores, houve dano ao feto. Assim, Santos 

(1999, p.138) defende que ao nascituro assiste o direito de ser indenizado, já que a 
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violação à integridade corporal implica risco a sobrevivência do feto ou ao pleno 

desenvolvimento como ser humano. 

 

7 CONCLUSÃO 

 

A eugenia acontece no mundo há tempos. Entre os animais já era realizada, 

quando os cruzamentos ocorriam apenas entre animais da mesma raça, os puro-

sangue se reproduziam com controle das gerações, acontecendo hoje com os 

chamados pedigree. No homem, entretanto, esse controle se deu a princípio por 

meio social, com a aplicação de medidas que pudessem distinguir com quem era 

possível ou não se casar, por exemplo, com a implantação do exame pré-nupcial, e 

a proibição do casamento com portadores de sífilis e tuberculosos. Era um modo de 

selecionar os mais aptos, e dar seguimento aquela geração. 

Assim, a eugenia objetivava o favorecimento ou desfavorecimento da 

proliferação de um determinado gene. O problema, advindo com os avanços 

tecnológicos, foi a possibilidade de, através da reprodução humana assistida 

escolher genes, tanto bons como ruins, para formação de bebês conforme o desejo 

dos pais. 

As técnicas de reprodução humana assistida quando usadas de maneira 

irresponsável podem ser nocivas aos seres humanos, posto que, ninguém tem o 

direito de predeterminar uma deficiência (física ou mental) em outro ser. Os 

progenitores não podem por livre vontade, ter o privilégio de predestinar uma vida, 

principalmente, quando sofrerá com limitações de integração social. 

É importante ressaltar que encomendar o nascimento de pessoas com 

deficiências é diferente de nascer com deficiência. Na primeira situação existe a 

alternativa de não possuir a deformação física ou mental, diferentemente da outra, 

em que a própria loteria genética se encarrega do seu surgimento. Por isso, 

enfatizamos a necessidade de regulamentação mais precisa sobre as práticas que 

envolvem a reprodução humana assistida, para que se estabeleça limites ao seu uso 

danoso, de forma que o embrião seja protegido de forma ampla. 
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