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* Conferência proferida no Seminário Internacional Clonagem Humana: Questões Jurídicas.

Ministro Nilson Naves*

O Conselho da Justiça Fe-
deral, a propósito de uma
série de outros temas pal-

pitantes, tem tido iniciativas pio-
neiras, daí porque, pelo auditório
do Superior Tribunal de Justiça,
têm desfilado, por ocasião de se-
melhantes eventos, as inteligên-
cias mais nobres e dinâmicas, tan-
to as brasileiras como as de além-
fronteira e além-mar, tudo isso
para a complementação dos nos-
sos conhecimentos e para a nos-
sa satisfação intelectual.

Sabe-se que a clonagem
humana é um tema dos mais de-
licados, ele nos fascina, empolga
e nos põe medo. Mas quem não
se fascina diante dos mistérios e
não se envolve com o próprio mis-
tério? Quem não tem medo? Um
homem sem medo, disse Felini,
num de seus inesquecíveis filmes,
é um imbecil. Para Einstein, a mais
bela experiência que podemos ter
é a do mistério. Foi a experiência
do mistério, aliada ao medo, com-
pletou Einstein, que gerou a reli-
gião. Contudo, é preciso vencer o
medo, ter medo do próprio medo,
vencê-lo em momentos claros,
próprios e precisos, a fim de que,
como nos lembrou o Prof. Volnei
Garrafa, a moral e o Direito pos-
sam andar conjuntamente. Tam-
bém é de Einstein, confira-se, que
a ciência sem a religião é manca,
a religião sem a ciência é cega.

Com efeito, o avanço da
biotecnologia abre perspectivas
para se melhorar a vida da huma-
nidade. Insista-se, todavia, em
que o desconhecido provoca
medo e fascínio, dois sentimentos
que precisam estar equilibrados,
para que os produtos do desen-
volvimento sejam desfrutados na

sua extensão, porém com toda
cautela possível. A biopirataria e
o bioterrorismo seguem lado a
lado o progresso da ciência. Sen-
do assim, no caso de se permiti-
rem tais experiências lá e cá, di-
ferentemente, aqui, do que prevê
nossa legislação atual, no que tan-
ge à clonagem reprodutiva, é ur-
gente que se imponham limites
éticos, com o escopo de impedir
o desmantelamento das condi-
ções de vida saudável num am-
biente que preza a diversidade
biológica e cultural.

Há os que criticam os pro-
cedimentos de clonagem. Fê-lo,
recentemente, o filósofo francês
Jean Baudrillard, em A Ilusão Vi-
tal, para quem, segundo os co-
mentários de Evando Nascimen-
to, (I) clonar seres humanos seria
um retrocesso e (II) reproduzir-se
sexualmente significa a garantia
da diferença, enquanto a multipli-
cação do idêntico traria um retor-
no ao estágio primitivo e poderia
levar ao fim da espécie. O ex-pre-
sidente da Corte de cassação
francesa, Pierre Truche, chaman-
do a atenção para os litígios que
lá já andam pelos tribunais, afir-
ma que, em tal esfera, não esta-
ríamos no campo humano nem no
não-humano, mas no “a-humano”,
uma vez que seria necessário dar
outro nome ao que é diferente.
Não creio que devamos ser tão
intolerantes, desde que possamos
agir com a máxima cautela, afi-
nal, como aqui lembrou o Prof.
Luiz Fernando Coelho, Temos de
ter presente o enigma da esfinge:
decifra-me ou devoro-te. Ou deci-
framos o enigma da vida ou ela nos
há de devorar. O Brasil não está
ignorando a evolução da biotec-
nologia e, em especial, da enge-
nharia genética. Nossa legislação

está apta a salvaguardar os direi-
tos individuais e coletivos de mé-
todos e condutas impróprias,
mercê da dignidade da pessoa
humana, representando aí um
dos princípios fundamentais da
nossa República Federativa. Ape-
sar de a Lei n. 8.974/95, de inicia-
tiva do então Senador Marco
Maciel, ser norma avançada, ela-
borada para, entre outros objeti-
vos, garantir o espaço das inves-
tigações científicas e de seu de-
senvolvimento na área da enge-
nharia genética, tudo pautado por
compromissos com a biosse-
gurança, faz-se necessária uma
norma mais meticulosa para tra-
tar da clonagem terapêutica. Por
outro lado, aquela norma legal já
tipifica como crime a manipulação
genética de células germinais hu-
manas, isto é, da célula-tronco
responsável pela formação de
gametas (apesar de hoje em dia
já se falar em clonagem toman-
do-se uma célula comum!). Tam-
bém é delito a intervenção em
material genético humano in vivo,
exceto para o tratamento de de-
feitos genéticos, respeitando-se
os princípios da autonomia e da
beneficência.

A aprovação prévia da Co-
missão Técnica Nacional de
Biossegurança é imprescindível
para que se realizem determina-
das experiências. Este órgão,
atendendo à Medida Provisória n.
2.191/01, agora possui funções e
compromissos novos, inclusive
para dar maior ênfase e clareza
aos princípios éticos que regem
a biossegurança no País.

Em suma, o homem não
pode renunciar ao avanço técni-
co-científico ou ao emprego do
conhecimento em benefício da
sociedade contemporânea. Entre-
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tanto, quanto à clonagem, princi-
palmente a humana, é necessá-
rio que haja muito mais reflexões
e discussões a respeito, como as
que aconteceram neste feliz Se-
minário, a fim de mobilizar o le-
gislador para a criação de leis que
aproximem a ciência da vida ao
Direito e à ética, pois é sumamente
temerária, como já se disse por aí
afora, a possibilidade de se “brin-
car de Deus”.

Encerrando tão produtivo,
polêmico e inesquecível evento,
que mexeu não apenas com as
nossas convicções jurídicas, mas
também com a nossa filosofia (éti-
ca, mente, moral, matéria, razão,
demonstração, verdade etc.), de
um lado, peço permissão para
destacar o papel dos realizadores
deste Seminário na figura do Co-
ordenador da Justiça Federal,
Ministro Milton Pereira; de outro,
agradeço, em nome do Superior
Tribunal de Justiça e do Conselho
da Justiça Federal, ao Prof. Volnei
Garrafa, cuja coordenação cientí-
fica foi-nos sobremaneira pres
timosa. Agradeço, ainda, a bene-
volente e sábia participação dos
ilustres conferencistas, foram eles
a razão de ser deste Seminário
Internacional. Por fim, agradeço a
todos que estiveram presentes
entre nós, incontáveis inteligên-
cias, numa viva demonstração de
nossas preocupações com o tema
em pauta, perturbador dos nos-
sos espíritos e até espantador de
nossos olhos. Mas, se há mais
coisas na tão rememorada obser-
vação de Hamlet, por que então
a ciência não há de caminhar,
desde que o faça – e não lhe vejo
outro caminho, caminhando – em
terreno seguro e fértil, para o bem
da pessoa humana?
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