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Simpósio: 3 - DIREITOS DA PERSONALIDADE, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO 
DA DIGNIDADE HUMANA NA CONTEMPORANEIDADE  
 
RESUMO: O presente artigo busca analisar os avanços da engenharia genética e os impactos 
destes nos direitos de personalidade, no tocante à escolha das características estéticas e a 
possibilidade dessa seleção ser utilizada de modo a ocasionar práticas eugênicas, com a 
preponderância de determinado sexo, cor, etnia, sobre outra. A pesquisa é justificável por se 
considerar necessário compreender os limites de determinadas intervenções no 
desenvolvimento natural e aleatório do DNA, para que se evitem atos discriminatórios que 
violem direitos da personalidade dos indivíduos que sofram com as consequências das edições 
realizadas no material genético humano. Para isso, usou-se de pesquisa qualitativa, de cunho 
descritivo, método dedutivo, com análise bibliográfica de ferramentas documentais, 
legislativas, por meio do uso de dados oficiais de entidades nacionais e internacionais, artigos 
científicos, livros, normas jurídicas pátrias e  acordos entre países. Analisando a temática, 
percebe-se que esses questionamentos são levantados: quais os impactos dos avanços da 
biotecnologia no direito? Como pode ser definido o liame que limita as alterações estéticas  
realizadas no material genético humano? Qual o papel do legislador, da sociedade, e da família 
ao impedir que as interferências genéticas gerem práticas eugênicas que violem os direitos da 
personalidade? Esses e outros apontamentos são respondidos com as noções práticas e teóricas 
de biodireito, em que se observa os avanços da genética em contraponto aos direitos da 
personalidade, impedindo violações por meio da positivação de normas e norteação das 
condutas pelos princípios éticos. Por isso, tem-se como resultado obtido que os limites da 
biotecnologia, os avanços permitidos, os impactos para o direito e o papel dos envolvidos na 
alteração genética devem ser considerados a partir do biodireito, que por meio de suas 
disposições deve considerar como parâmetro um núcleo essencial de direitos da personalidade 
que não podem ser violados independente da intervenção genética, sempre utilizando de suas 
normas e princípios para ponderar a melhor solução para o caso concreto ou observar a 
razoabilidade de escolhas em condições abstratas.  
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