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RESUMO
A tese objetiva o estudo da reparação dos danos sofridos pelos participantes das pesquisas
terapêuticas, incluindo as que utilizam células-tronco embrionárias e adultas. A abordagem
se concentra, primordialmente, na análise da legislação, doutrina e jurisprudência,
nacionais e estrangeiras. Se baseia, ainda, em resoluções do Conselho Nacional de Saúde,
Conselho Federal de Medicina e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Aponta a
insuficiência da regulamentação no país, com respaldo na opinião de renomados juristas,
geneticistas, médicos e outros profissionais da área da saúde. A originalidade, a relevância
e a complexidade justificam a escolha e o desenvolvimento do tema. O texto inicia pelo
relato das diretrizes éticas e do regulamento das pesquisas envolvendo seres humanos.
Abrange questões como a vulnerabilidade do participante, o consentimento livre e
esclarecido e os riscos do procedimento. Em perspectiva interdisciplinar, discorre sobre
aspectos científicos, éticos e jurídicos das células-tronco embrionárias e adultas. Trata do
artigo 5o da Lei no 11.105/2005, julgada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, em
sede de controle concentrado de constitucionalidade. Diferencia procedimentos médicos
consolidados e experimentais, inclusive para efeitos de responsabilidade civil dos
pesquisadores, patrocinadores e instituições. Elenca sugestões para uma adequada proteção
das vítimas das práticas médicas inovadoras. As principais conclusões são: como as
pesquisas envolvendo seres humanos são fundamentais para o desenvolvimento científico e
tecnológico, impõe-se a observância de rígidos padrões científicos, éticos e jurídicos, de
forma a conciliar a liberdade de atividade científica e o respeito à dignidade da pessoa
humana; muitos dos procedimentos com células-tronco têm caráter experimental e, quando
abrangem a aplicação em seres humanos, exigem projeto de pesquisa, análise e aprovação
pelo sistema CEP/CONEP, fiscalização estatal, consentimento livre e esclarecido do
participante; a legislação é diferente conforme o tipo de células-tronco, o que influencia na
responsabilidade civil dos envolvidos na pesquisa. De um modo geral, a responsabilidade
do pesquisador é subjetiva; a responsabilidade do patrocinador e da instituição é objetiva.
Quando empregadas células-tronco embrionárias, todos os responsáveis responderão,
solidariamente, pela indenização ou reparação integral, independentemente da existência
de culpa. As melhores formas de proteção das vítimas são, a princípio, a prevenção e a
precaução. Não sendo possível, o estudo propõe a conjugação da responsabilidade objetiva
do patrocinador e a obrigatoriedade de aquisição de seguro privado pelo mesmo. Enfim,
em se tratando de pesquisas com células-tronco, a melhor alternativa é a diluição do ônus
reparatório entre toda a coletividade ou entre grupos de agentes potencialmente lesivos.
Palavras-chave: Pesquisa com seres humanos. Pesquisa terapêutica. Consentimento livre e
esclarecido. Células-tronco embrionárias e adultas. Lei de Biossegurança.
Seguro Social. Responsabilidade civil. Pesquisador e patrocinador.
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ABSTRAT
The goal of the thesis is to study the reparation of damages suffered by the participants of
therapeutic researches, including those using embryonic and adult stem cells. The approach
is primarily focused in the analysis of legislation, doctrine and jurisprudence, national and
foreign. It is also based in resolutions of the National Health Council, the Federal Council
of Medicine and the National Sanitary Surveillance Agency. It points out the insufficiency
of regulation in the country, with support of the opinion of renowned jurists, geneticists,
doctors and other professionals of the health field. The originality, relevance and
complexity justify the choice and development of the theme. The text begins by reporting
ethical guidelines and regulation of researches involving human beings. It encompasses
issues such as the participants’ vulnerability, free and clear consent and the risks of the
procedure. In an interdisciplinary perspective, it discusses on scientific, ethical and legal
aspects of embryonic and adult stem cells. It uses the 5th article of Law no. 11,105/2005,
being found constitutional by the Federal Supreme Court, in a centered control center of
constitutionality. It differentiates consolidated and experimental medical procedures,
including those for effects of civil responsibility of researchers, sponsors and institutions. It
catalogues suggestions for an adequate protection of the victims in innovative medical
practices. The main conclusions are: given that researches involving human beings are
fundamental for the scientific and technological development, the observance of rigid
scientific, ethical and legal standards is imposed, in order to conciliate the freedom of
scientific activity and respect to the dignity of the human being; many of the stem cells
procedures have an experimental character and, when encompassing the application in
human beings, they demand a research project, analysis and approval by the CEP/CONEP
system, state inspection, free and clear consent of the participant; the legislation differs in
accordance with the type of stem cells, which influences in the civil responsibility of those
involved in the research. In a general way, the responsibility of the researcher is subjective;
the responsibility of the sponsor and the institution is objective. When embryonic stem
cells are applied, all of the people in charge will have joint responsibility by full
compensation or reparation, despite the existence of guilt. The best ways for victim
protection are, at first, prevention and precaution. That not being possible, the study
proposes the combination of the sponsor’s objective responsibility and the obligation of
private insurance. Finally, dealing with researches with stem cells, the best alternative is
diluting the onus compensation among the entire collectivity or between groups of
potentially damaging agents.

Keywords: Research with human beings. Therapeutic research. Free and clear consent.
Embryonic and adult stem cells. Biosafety Law. Social Insurance. Civil
responsibility. Researcher and sponsor.
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RÉSUMÉ
La thèse vise à étudier la réparation des dommages subis par les participants aux
recherches thérapeutiques, y compris ceux qui utilisent des cellules souches embryonnaires
et adultes. L'accent est principalement mis sur l'analyse de la législation, de la doctrine et
de la jurisprudence nationales et étrangères. Il s'appuie également sur les résolutions du
Conseil national de la santé, du Conseil fédéral de la médecine et de l'Agence nationale de
surveillance sanitaire. Il souligne l'insuffisance de la réglementation dans le pays, soutenue
par l'opinion de juristes de renom, des généticiens, des médecins et d'autres professionnels
de la santé. L'originalité, la pertinence et la complexité justifient le choix et le
développement du thème. Le texte commence par un exposé des lignes directrices éthiques
et de la réglementation des recherches impliquant les êtres humains. Il couvre des
questions telles que la vulnérabilité des participants, le consentement libre et éclairé et les
risques procéduraux. Dans une perspective interdisciplinaire, il aborde les aspects
scientifiques, éthiques et juridiques des cellules souches embryonnaires et adultes. Il traite
de l'article 5 de la loi no 11.105/2005, jugé constitutionnel par la Cour suprême fédérale,
assoiffé d'un contrôle concentré de constitutionnalité. Qui diffère des procédures médicales
consolidées et expérimentales, y compris aux fins de la responsabilité civile des
chercheurs, des commanditaires et des institutions. Il fournit des suggestions pour une
protection adéquate des victimes de pratiques médicales innovantes. Les principales
conclusions sont les suivantes: étant donné que la recherche impliquant des êtres humains
est fondamentale pour le développement scientifique et technologique, des normes
scientifiques, éthiques et juridiques strictes doivent être respectées afin de concilier la
liberté de l'activité scientifique et le respect de la dignité de la personne humain ; de
nombreuses procédures avec les cellules souches ont un caractère expérimental et,
lorsqu'elles sont appliquées à des êtres humains, elles nécessitent un projet de recherche,
une analyse et une approbation par le système CEP/CONEP, supervision étatique, le
consentement libre et éclairé du participant ; la législation est différente en fonction du
type de cellules souches, ce qui impact la responsabilité civile des personnes impliquées
dans la recherche. De manière générale, la responsabilité du chercheur est subjective ; la
responsabilité du commanditaire et de l'institution est objective. Lorsque des cellules
souches embryonnaires sont utilisées, tous les responsables doivent répondre,
conjointement et solidairement, à l’indemnisation ou la réparation complète,
indépendamment de l'existence de la culpabilité de qui que se soit. Les meilleures formes
de protection des victimes sont, en principe, la prévention et la précaution. Si cela n'est pas
possible, l'étude propose de combiner la responsabilité objective du commanditaire et
l'obligation de l'assurance privée. Enfin, en ce qui concerne la recherche sur les cellules
souches, la meilleure solution consiste dans la dilution des charges réparatrices dans
l'ensemble ou entre les groupes d'agents potentiellement dangereux.
Mots-clés: Recherche avec des être humains. Recherche thérapeutique Consentement libre
et éclairé. Cellules souches embryonnaires et adultes. Loi sur la biosécurité.
Sécurité sociale. Responsabilité civile. Chercheur et commanditaire.
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1 INTRODUÇÃO

Os sucessivos progressos verificados na ciência e na tecnologia biomédicas
resultam no prolongamento da vida e na promoção da saúde. Nesse contexto inovador
situam-se as pesquisas e as terapias com células-tronco, cuja relevância emana dos
resultados positivos obtidos no reparo ou disfunção de órgãos. São promissoras as
perspectivas para o tratamento de inúmeras moléstias que afligem a humanidade.
Cientes do potencial para a medicina regenerativa, os legisladores aprovaram a
Lei no 11.105, de 24 de março de 2005, denominada Lei de Biossegurança, autorizando as
pesquisas e as terapias com o emprego de células-tronco embrionárias. O artigo 5 o do
diploma permitiu o uso de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro e não
usados no procedimento, considerados inviáveis ou congelados há mais de três anos,
doados com o consentimento dos “genitores”, após a aprovação dos comitês de ética em
pesquisa e vedada a comercialização do material biológico. O advento da lei foi
acompanhado por acirradas discussões sobre o início da proteção do direito à vida.
Em 2008, o Supremo Tribunal Federal (STF) julgou improcedente o pedido
constante na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 3.510-DF e assentou a legalidade das
pesquisas e terapias com células-tronco embrionárias, alinhando-se à política de progresso
científico dos países desenvolvidos. Assim, está definida a permissão para o uso
experimental de células-tronco derivadas de blastocistos.
Para além dessas pesquisas, existem as investigações com células-tronco adultas,
em estágios mais avançados e que comportam menores questionamentos éticos e jurídicos.
Como o transplante de células-tronco hematopoiéticas é a única terapêutica reconhecida
com a utilização do material, as demais práticas são considerados experimentais.
Os procedimentos inéditos ou experimentais na medicina necessitam de avaliação
quanto à segurança, conveniência e benefícios, antes de serem disponibilizados para uso
geral. A validação exige pesquisas em laboratórios, com modelos animais e, finalmente,
testes em seres humanos, o que acarreta uma intensa preocupação, pois, há o envolvimento
de riscos à vida e à integridade dos participantes dos projetos.
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Esclarece-se que os efeitos dos modernos procedimentos celulares não estão
completamente desvendados no atual estágio da ciência e o participante da pesquisa
sujeita-se a eventuais lesões. Em algumas situações, mesmo que o pesquisador atue em
consonância com os padrões científicos, éticos e jurídicos, as inovações implicam riscos,
com ampla margem para o advento de danos.
Em bom rigor, apesar de existir a culpa em muitos casos, no que tange aos
tratamentos experimentais, parte dos eventos lesivos decorrem independentemente da
culpa dos envolvidos, uma vez que os efeitos da prática médica investigada são
desconhecidos. Todavia, na acepção clássica, o instituto da responsabilidade civil ocupase, primordialmente, de enfrentar o problema da recomposição dos danos oriundos da
atuação negligente, imprudente ou imperita, afastando as indenizações nas hipóteses de
danos sem culpados, salvo quando encontram-se sob o manto da responsabilidade objetiva.
Por certo, é fundamental que os prejuízos sejam satisfatoriamente reparados ou
compensados. Por conseguinte, a recomposição dos danos no cenário geral das pesquisas
terapêuticas e, em particular, com a utilização de células-tronco, é o tema desenvolvido na
presente tese. Para tanto, parte-se da distinção entre a responsabilização dos agentes nos
procedimentos médicos consolidados e nas inovações científicas, incluindo tratamentos
jurídicos apartados.
Adverte-se, que o objeto de análise não é o instituto da responsabilidade civil dos
médicos ou dos hospitais, embora as pesquisas terapêuticas combinem a busca do
conhecimento geral com os cuidados à saúde. As alusões à responsabilização dos
profissionais e das instituições se dão em um contexto de inovação, em que os riscos são
mais acentuados e não previsíveis. Enfim, o principal objeto de estudo é a recomposição
dos danos no contexto geral das pesquisas terapêuticas com o uso de células-tronco,
abrangendo a responsabilidade do pesquisador, do patrocinador e da instituição.
O problema é bastante atual, pois nunca na história da humanidade se pesquisou
tanto como hoje em dia. Existe uma preocupação mundial com a proteção dos direitos dos
participantes das pesquisas, o que impõe a fixação de diretrizes éticas e a aprovação de leis
limitando a curiosidade dos investigadores. Muitos países dispõem de legislação para o
assunto, o que não se observa no ordenamento jurídico brasileiro - apesar de, já existir
legislação restringindo o uso científico de animais!
Na realidade, embora a questão das pesquisas com seres humanos não se
apresente como nova, o país conta unicamente com resoluções provenientes do Poder
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Executivo ou dos conselhos profissionais, carecendo de legislação formal. Quando as
pesquisas envolvem a aplicação de células estaminais, o vácuo normativo e dogmático é
ainda maior, restando desprotegidos os participantes dos estudos e causando insegurança
aos próprios pesquisadores.
No direito pátrio, a proteção do participante lesionado, durante ou após o
procedimento experimental, não foi plenamente explorada, o que justificou a escolha do
tema. Enquanto em outros países denota-se uma ostensiva inquietude com os danos aos
voluntários, no Brasil, inexiste referida tutela das pessoas que se arriscam em benefício da
ciência e da tecnologia.
Quando se cogita de células-tronco, muito foi debatido a respeito da salvaguarda
do embrião, destruído na extração das células-tronco. Todavia, há poucos estudos sobre o
ser humano que recebe a aplicação das células-tronco em procedimentos experimentais, o
qual está sujeito aos mais variados riscos ou danos. Constata-se, a escassez de literatura
jurídica abordando o tema, o que talvez seja resultado da ausência de legislação própria e
do entendimento de que as terapêuticas inovadoras não se distinguem das práticas médicas
rotineiras.
Aliás, observam-se muitos avanços na seara da “responsabilidade civil decorrente
das atividades médicas” e dos direitos dos pacientes, mas o tema ainda não foi plenamente
explorado, uma vez que deixa de lado os efeitos danosos de inúmeras atividades,
particularmente aquelas realizadas no campo biomédico. O tema comporta especial
atenção em razão dos valores envolvidos: vida, integridade física e psíquica, privacidade e
tantos outros essenciais ao ser humano.
A importância do tema reside em estabelecer medidas protetivas ao participante
da pesquisa terapêutica, como aquelas que empregam células-tronco, no sentido de garantir
o adequado ressarcimento dos danos, para que se promova e incentive o desenvolvimento
científico, mas primordialmente se respeite a dignidade da pessoa humana. Com a elevação
do número de pesquisas no Brasil, de pesquisas biomédicas internacionais e de estudos
multicêntricos, a discussão do tema e a elaboração de documentos normativos não pode ser
postergada.
Encontra-se em tramitação na Câmara dos Deputados, após aprovação no Senado
Federal, o projeto de lei que “Dispõe sobre a pesquisa clínica com seres humanos e institui
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o Sistema Nacional de Ética em Pesquisa Clínica com Seres Humanos” 1. O projeto traz
poucos disposições a respeito da indenização por danos sofridos pelos participantes,
inclusive diminui as garantias presentes na Resolução n o 466, de12 de dezembro de 2012,
do Conselho Nacional de Saúde (CNS), órgão vinculado ao Ministério da Saúde (MS).
Inúmeras questões que envolvem o tema são analisadas no desenvolver do estudo.
A proposta de investigação possibilita a formulação da primeira indagação: os danos
suportados pelo participante de uma pesquisa terapêutica, com o uso de células-tronco,
pode ser satisfatoriamente ressarcido à luz do aparato jurídico existente? Evidencia-se a
resposta negativa, carecendo o participante de uma maior tutela jurídica, mesmo exposto
aos riscos da experimentação.
Avança-se para o problema seguinte: como deve ocorrer a reparação ou a
compensação de danos em tais pesquisas? À indagação, muitas outras podem ser
levantadas, como: a) se a responsabilidade é subjetiva ou objetiva; b) qual o papel do
consentimento livre e esclarecido prestado pelo indivíduo ou pelo representante legal; c)
como deve ocorrer a quantificação dos danos.
Para responder às inquirições, após demonstrar a inadequação do ordenamento
jurídico atual para a temática, sugerem-se algumas medidas protetivas do participante,
vítima de prejuízos. Ora bem, medidas que podem garantir uma maior reparação ou a
compensação dos danos decorrentes em pesquisas com humanos, incluindo as pesquisas
com células estaminais.
Para tanto, o trabalho inicia com as pesquisas envolvendo seres humanos e expõe
a sua disciplina em documentos internacionais e nacionais. A análise da vulnerabilidade do
participante, do consentimento livre e esclarecido e dos riscos forma o alicerce para os
capítulos posteriores. Assinala-se que compreensão do assunto é fundamental para
diferenciar o tratamento jurídico dispensado às práticas médicas consolidadas e aos
métodos inovadores.
No segundo capítulo há uma maior especificação do assunto ao adentrar nas
pesquisas e terapias com células-tronco, embrionárias e adultas. A abordagem é
interdisciplinar, trazendo noções científicas das células-tronco: definição, potencial, tipos,
possibilidades terapêuticas. Inclui, ainda, a análise das primeiras fases do desenvolvimento
embrionário humano, indispensável para o entendimento das polêmicas jurídicas. Passa-se
1 O Projeto de Lei do Senado no 200/2015, atualmente, em tramitação na Câmara dos Deputados com o n o
7082/2017. Documento disponível em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?
idProposicao=2125189>. Acesso em: 20 nov. 2017.
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às discussões ético-jurídicas do emprego de células-tronco adultas, do sangue do cordão
umbilical e placentário.
No

terceiro

capítulo

estão

expostos,

de

forma

breve,

os

principais

posicionamentos sobre a natureza do embrião, o início da humanidade e o momento em
que se adquire a personalidade. Adentra-se no exame específico dos artigos que tratam das
células-tronco constantes na Lei no 11.105, de 24 de março de 2005, regulamentada pelo
Decreto n° 5.591, de 22 de novembro de 2005. São tecidas considerações a respeito da
Ação Direta de Inconstitucionalidade no 3.510-DF, julgada pelo Supremo Tribunal Federal.
Encerrados os delineamentos introdutórios, no quarto capítulo analisa-se a
responsabilidade civil dos diversos envolvidos na pesquisa: pesquisador, patrocinador e
instituição. Para tanto, diferenciam-se os tratamentos validados dos experimentais,
incluindo as investigações terapêuticas. A legislação aplicada e a responsabilidade civil de
cada uma das pessoas são objeto do estudo.
Por derradeiro, com todo o respaldo anterior, elencam-se sugestões de um sistema
regulatório para ao ressarcimento dos danos verificados em pesquisas e terapias com
células-tronco embrionárias e adultas. Tais propostas orientam-se no sentido de, ao mesmo
tempo, promover a ciência e proteger os participantes das pesquisas, com a integral
reparação dos danos patrimoniais e extrapatrimoniais.
Esclareça-se que as sugestões não representam soluções definitivas e acabadas
para a problemática, mas entregues ao debate para o aperfeiçoamento futuro dos estudos da
reparação de danos em pesquisas terapêuticas, em particular com o uso de células-tronco.
Seguem-se as reflexões conclusivas, também não imutáveis, mas sujeitas às modificações
posteriores.
O método utilizado na investigação é o dedutivo, com consulta de legislação
nacional e estrangeira, além de documentos internacionais. Analisa-se a doutrina, constante
em livros, revistas científicas ou não, artigos em jornais, periódicos, internet. O exame de
decisões judiciais e de pareceres complementam a investigação. O método histórico é
utilizado para compreender a evolução do tema. Portanto, desenvolve-se a pesquisa
bibliográfica, contrapondo-se os diferentes posicionamentos a respeito do assunto e
extraindo-se novas conclusões e propostas, o que atribui o caráter inovador do trabalho.
Face à vasta extensão de campos do conhecimento em que se realizam pesquisas
com seres humanos e com células-tronco, optou-se por analisar as pesquisas terapêuticas
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realizadas na área médica, consideradas aquelas que combinam investigações e cuidados
médicos. Assim, excluem-se da apreciação as pesquisas terapêuticas em outras áreas da
saúde. Será objeto central de estudo a responsabilidade civil dos pesquisadores médicos (e
auxiliares), patrocinadores e instituições. Há breves referências às responsabilidades dos
comitês de ética em pesquisa e de seus membros.
Portanto, como a pesquisa médica é um campo que expõe a vida e integridade
física do participante a riscos, a responsabilização dos seus “atores” deve ser admitida e
orientada pelos fundamentos constitucionais: a dignidade da pessoa humana, a proteção da
vida, a proteção da integridade física e psíquica, a privacidade. Não obstante, a prevalência
do interesse da pessoa humana não deve significar o aniquilamento do interesse social no
desenvolvimento. Busca-se, pois, a difícil tarefa de equilibrar o respeito dos participantes
das pesquisas com progresso científico e tecnológico, de indiscutível relevância social.
Enfim, a tese possibilita um (re) pensar a responsabilidade civil na
contemporaneidade. O direito não pode permanecer à margem do progresso das demais
ciências, nem constituir entrave ou fonte de escoamento de pesquisadores e de recursos
para outros países. É imperativo que o jurista pós-moderno promova a liberdade de
desenvolvimento científico e tecnológico, primordial para o progresso do país em razão
dos benefícios que proporciona à humanidade sem, contudo, desconsiderar o respeito à
dignidade humana e aos direitos constitucionalmente consagrados.
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7 CONCLUSÕES

Do estudo realizado, algumas conclusões podem ser extraídas, as quais não se
apresentam como posicionamentos finais, acabados, mas, ao contrário, se encontram em
processo de construção, sujeitos a um maior amadurecimento por intermédio da reflexão e
das críticas.
Assim sendo, as premissas elencadas trazem à baila a problemática das pesquisas
envolvendo seres humanos e os danos advindos da técnica. O assunto volta-se, em
particular, para a proteção do participante da pesquisa terapêutica, que recebe cuidados
médicos aliados à avaliação da eficácia e da segurança de novas terapias médicas para,
somente depois, disponibilizá-las ao uso corrente no país.
Desde o início do trabalho, enfatiza-se que o conhecimento científico e
tecnológico contribui para a melhoria das condições de saúde e da qualidade de vida da
sociedade. É no contexto do desenvolvimento de novos fármacos, procedimentos médicos
diagnósticos e terapêuticos que se situam as pesquisas com células-tronco, material de
grande interesse para a medicina regeneradora em face de duas propriedades:
autorrenovação e especialização.
O reconhecimento das inovações biomédicas impõe testes em seres humanos,
procedimentos contendo riscos variados aos voluntários sadios ou enfermos. Assim sendo,
para resguardar os valores essenciais, como a vida e a integridade física dos participantes, é
fundamental que as experimentações se verifiquem com a estrita observância dos padrões
científicos, éticos e jurídicos.
Dentre os padrões exigidos para as experimentações com seres humanos,
destacam-se: a) sejam precedidos de testes em laboratórios e de provas com modelos
animais; b) respeitem as diretrizes internacionais, bem como as normativas pátrias; c)
atendam aos princípios da bioética e do biodireito; d) sejam executados após a obtenção do
consentimento livre e esclarecido do próprio participante ou de seu representante legal; e)
sejam analisados e aprovadas por comitê de ética em pesquisa; f) contenham medidas para
a minimização dos riscos; f) sejam justificados pela ponderação dos riscos e dos
benefícios; g) não exponham o participante a perigo; h) sejam garantidas as assistências
imediata e integral; i) haja efetiva reparação dos danos.
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Como o Brasil não dispõe de legislação específica sobre o assunto, o pesquisador
deve pautar-se nas resoluções do Conselho Nacional de Saúde, da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária e dos Conselhos de Ética das profissões. É importante que sejam
respeitadas as disposições do Código Civil de 2002, em especial, aquelas referentes aos
direitos da personalidade, negócios jurídicos e responsabilidade civil. Na seara própria das
denominadas pesquisas terapêuticas, não há aplicação do Código de Defesa do
Consumidor, visto que tais práticas são anteriores à sua disponibilização no mercado de
consumo.
Considerando que somente os transplantes de células-tronco hematopoiéticas são
validados, os demais procedimentos com aplicação da substância humana, proveniente de
blastocisto ou de tecido adulto, são considerados experimentais. Muitas investigações já
estão nas etapas clínicas e, por tal razão, sujeitam-se às regulamentações das pesquisas
com seres humanos. Adverte-se que não é rara a oferta de terapêutica experimental com
uso de células-tronco, como se fosse procedimento consolidado. Além de eficácia
duvidosa, referidos tratamentos demonstram uma preocupação mundial pela exposição dos
pacientes a riscos e perigos incalculáveis.
Observa-se que, as pesquisas com células-tronco adultas são preferência e, talvez
por envolverem reduzidos questionamentos ético-jurídicos, estão mais avançadas. Ao
contrário, as experimentações com células-tronco embrionárias, junto com inúmeras
vantagens científicas, trazem um emaranhado de polêmicas, porque a extração das células
pluripotentes culminam com a destruição do embrião humano.
Não obstante os protestos dos opositores, a autorização para pesquisas e terapias
com células-tronco embrionárias encontra-se positivada no artigo 5o da Lei no11.105, de 24
de março de 2005, cuja constitucionalidade do dispositivo foi confirmada pelo Supremo
Tribunal Federal. O legislador, apesar de permitir o seu uso, moderadamente impôs um
elenco de condições e, vetou práticas antiéticas, como a transferência nuclear somática
com ou sem fins reprodutivos.
No tocante à responsabilidade civil, parte-se da diferenciação da reparação dos
danos ocorridos na pesquisa terapêutica e das lesões advindas de um tratamento rotineiro.
A abordagem jurídica no cenário investigativo, ainda pouco explorada, contém
singularidades como: a) riscos acentuados, desconhecidos ou não plenamente conhecidos;
b) busca de um benefício geral; c) vulnerabilidade do participante; d) assinatura de termo
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de consentimento livre e esclarecido; e) avaliação prévia por comitê de ética em pesquisa;
f) fiscalização estatal.
Sem embargo das divergências existentes, sustenta-se que a responsabilidade do
pesquisador depende da demonstração da negligência, imprudência ou imperícia, com
fulcro no artigo 951 do Código Civil de 2002. Se trata, em regra, de responsabilidade
contratual e a obrigação é de meio. Nos termos do artigo 927, parágrafo único, do mesmo
Estatuto, os patrocinadores e as instituições estão obrigados a reparar os danos,
independentemente da existência de culpa, em virtude da atividade normalmente
desenvolvida implicar, por sua natureza, riscos para os direitos de outrem. No universo
público, a responsabilidade do Estado, de previsão constitucional, é objetiva, assegurado o
direito de regresso contra os responsáveis, no caso de dolo ou culpa.
Especificamente nas pesquisas terapêuticas, com o emprego de células-tronco
embrionárias, por disposição expressa do artigo 20 da Lei de Biossegurança, é possível
sustentar que há responsabilidade solidária do pesquisador, do patrocinador e da
instituição, independente de culpa. A doutrina sustenta, para a situação, a adoção da teoria
do risco integral, com um possível alargamento do conceito de dano.
A quantificação do montante indenizatório pode exigir grande esforço intelectual
do magistrado, pelo fato das pesquisas terapêuticas serem conduzidas com participantes
enfermos, muitas vezes portadores de doença letais ou altamente incapacitantes. No caso, é
de grande utilidade a denominada teoria da perda da chance de cura ou de sobrevivência,
com recurso à estatística e a outros critérios.
Tendo em vista que os beneficiários das inovações se espraiam pela humanidade,
não é admissível que os ônus das pesquisas terapêuticas se concentrem no próprio
participante ou, ainda, no pesquisador. Tanto o princípio ético da justiça, como o princípio
constitucional da solidariedade, alicerçam uma proposta de diluição dos ônus reparatórios,
entre toda a coletividade ou entre grupos de agentes potencialmente lesivos, por meio de
seguro social ou de fundos de garantia. Em suma, a certeza de reparação dos danos se
efetiva com um sistema que combina responsabilidade civil e seguro social.
Como o sistema misto implica altos custos públicos, de imediato, é possível outras
medidas para resguardar o participante da pesquisa. De início, como estão envolvidos
inúmeros direitos da personalidade, os princípios da prevenção e da precaução incidem
com toda a força, no sentido de evitar que lesões aconteçam. Mas, mesmo com todos os
esforços para evitá-los, os danos podem ser reparados a partir da previsão legal expressa da
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responsabilidade do patrocinador, independente de culpa. A obrigatoriedade de contratação
obrigatória de um seguro, antes da execução e duarente o processo experimental, retrata
uma postura de preocupação estatal com o desenvolvimento científico e tecnológico, assim
como o compromisso com a dignidade da pessoa humana.
Em suma, é possível concluir que se mostra urgente a regulamentação das
atividades de pesquisa com seres humanos no país, incluindo a aplicação com célulastronco. Busca-se pois, a proteção dos participantes, a prevenção e a reparação dos danos.
Imperiosa se faz a adoção de um sistema que tenha por objetivo precípuo a convicção de
que não existam vítimas e, se houverem, que elas não permaneçam irressarcidas.
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