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SIMPÓSIO ONLINE 105 

 
Simpósio: 

 
PRESENTE E FUTURO DA EDIÇÃO GENÉTICA – CRISPR/CAS9: UMA ANÁLISE 

TRANSDISCIPLINAR DOS DESAFIOS SÓCIO-JURÍDICOS DE UMA TECNOLOGIA 
INOVADORA 

 
Coordenadores: 

Nome da Coordenadora 1: Graziella Trindade Clemente 
Vinculação Institucional: Centro Universitário Newton Paiva 
Resumo Curricular: Pós-doutora em Democracia e Direitos Humanos – Ius Gentium 
Conimbrigae/Centro de Direitos Humanos - Coimbra/Portugal. Doutora em Biologia Celular e 
Mestre em Ciências Morfológicas – Universidade Federal de Minas Gerais. Pós-graduada em 
Direito da Medicina - Centro de Direito Biomédico/Faculdade de Direito - Universidade de 
Coimbra. Professora da Graduação e Pós-graduação - Centro Universitário Newton Paiva; 
Faculdade da Saúde e Ecologia Humana (FASEH) e Pontifícia Universidade Católica de Minas 
Gerais (IEC). Vice-Coordenadora do Comitê de Ética e Pesquisa do Centro Universitário 
Newton Paiva. Membro do Instituto Brasileiro de Estudos em Responsabilidade Civil (IBERC). 
Odontóloga e Advogada. 
 
Nome do Coordenador 2: Nelson Rosenvald 
Vinculação Institucional: Instituto de Direito Público - IDP/DF 
Resumo Curricular: Procurador de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais. Pós-Doutor 
em Direito Civil na Università Roma Tre (IT-2011). Pós-Doutor em Direito Societário na 
Universidade de Coimbra (PO-2017). Visiting Academic na Oxford University (UK-2016/17). 
Professor Visitante na Universidade Carlos III (ES-2018). Doutor e Mestre em Direito Civil 
pela PUC/SP. Presidente do Instituto Brasileiro de Estudos de Responsabilidade Civil (IBERC). 
Fellow of the European Law Institute (ELI). Member of the Society of Legal Scholars (UK). 
Membro do Grupo Iberoamericano de Responsabilidade Civil. Professor do corpo permanente 
do Doutorado e Mestrado do IDP/DF. 
 

Linha(s) de debate (descrição do Simpósio): 
O sistema CRISPR/Cas9 ampliou e generalizou a aplicabilidade da edição genética em 

seres humanos. A possibilidade de excluir ou corrigir mutações genéticas do DNA, desfazendo 
ou silenciando seus efeitos deletérios, confirmam o grande potencial da técnica, que se destaca 
pela alta eficiência, fácil implementação e baixo custo. O CRISPR/Cas9 potencializou estudos 
nas pesquisas básicas e pré-clínicas, reforçando o ideal de desenvolvimento de novas 
alternativas preventivas e terapêuticas.  

Apesar dos potenciais benefícios da técnica, devido ao seu ineditismo e possibilidade 
de promover mudanças permanentes no DNA, com eventual impacto sobre as futuras gerações, 
tais investigações justificam os intensos debates em torno de sua proficuidade, seja no que tange 
à necessidade de adequada regulamentação, seja no que se refere à ponderação relativa aos seus 
limites e potencialidades.  

É nesse contexto, portanto, que se impõe a necessidade de novos debates, que 
transcendam o âmbito dos laboratórios de pesquisa, alcançando a sociedade como um todo. Em 
todo avanço biotecnológico invariavelmente subsistem amplos desafios técnicos, éticos e legais 
a serem enfrentados. Em um ambiente de ceticismo e fundamental condição de incerteza, urge 
edificar para a edição genética um conjunto de regras, deveres e formas de reparação. Reforça- 
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se a necessidade de imprescindíveis diálogos interdisciplinares, no sentido de se ponderar, 
delinear e estabelecer novos paradigmas jurídicos, objetivando a efetivação dos direitos 
humanos. Não obstante as limitações impostas pelo estado da arte, no porvir é irrefreável a 
superação dos desafios e a consequente implementação da técnica, justificando a urgente 
proposta de reflexão acerca da temática. 

 
Idioma dos resumos que serão aceitos para apresentação: 

Português (X) 


