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Este projeto tem como objetivo central avaliar o sentido jurídico e bioético da palavra doação. Doação genericamente é conceituada como
um ato de cessão gratuita de um bem próprio de um indivíduo, gozando desua liberdade, à outra pessoa. Juridicamente a doação é
considerada um negócio jurídico, um contrato, em queuma parte por liberalidade gratuita transfere de seu patrimônio um bem da esfera
patrimonial a esferapatrimonial de outra pessoa. Como qualquer negócio jurídico, a doação deve ser ter objeto lícito, possível
edeterminado ou determinável. Da mesma forma, no Brasil há a autorização legal para a realização de doaçãode partes do corpo e
órgãos para finalidade de assistência médica, como ocorre no caso de transplantes; e oucom a finalidade de pesquisa, como no caso de
células tronco. Partes do corpo e órgão humanos são bensextrapatrimoniais e fora do comércio, inerentes a integridade física da pessoa
natural, a qual é protegida pelosDireitos da Personalidade. Diante do estado da técnica jurídica, brevemente referida, partimos da
hipótese nesteestudo que a palavra doação, quando integrada em norma que permite a doação de material biológico ou partesdo corpo
humano não tenha o mesmo sentido e contéudo jurídico e também bioético que o conceito de negóciojurídico, inerente no contrato de
doação. Portanto, o objetivo específico deste projeto é avaliar o conteúdojurídico e bioético das normas que autorizam a doação de
material biologico humano, tanto na assitênciamédica como na pesquisa. O método utilizado será o qualitativo-descritivo e dar-se-á de
forma interdisciplinar,tendo como referencial bioético o modelo de Bioética Complexa. Será promovido um levantamento nalegislação e
jurisprudência dos Tribunais Superiores do Brasil, no período de 1858 a 2010, e correspondenteanálise de conteúdo dos dados, quanto a
utilização da palavra doação, nos casos envolvendo partes do corpo,tecidos, células e órgãos do corpo humano.
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