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RESUMO 
 

CRUZ, Thyago Rodrigo da. Tutela civil do embrião humano pré-implantatório: análise 
sobre a adequação e a efetividade do ordenamento jurídico quanto às técnicas de 
reprodução humana assistida. 2018. 296 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de 
Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. 
 
O presente trabalho tem como objetivo analisar os efeitos que as novas descobertas 
científicas, relativas à individualidade e à autonomia biológica do embrião humano 
pré-implantatório, ensejam – ou deveriam ensejar – sobre o ordenamento jurídico 
vigente, realizando a necessária ponderação entre as referidas características e os 
destinos que se apresentam a tais embriões por ocasião do artigo 5º, inciso II, da Lei 
n. 11.105/2005 (Lei de Biossegurança) e pela Resolução CFM n. 2.168/2017, 
notadamente, sua doação para pesquisas e terapias com células-tronco 
embrionárias e o simples descarte, ambas a implicar em sua imediata destruição e, 
consequentemente, no encerramento de seu ciclo vital contínuo. Tais possibilidades, 
a partir disso, serão diretamente confrontadas pelo inafastável direito à vida, 
condicionante de todos os demais direitos de personalidade e, ainda, pelo princípio 
da dignidade da pessoa humana, titularizados pelo concepto humano desde a sua 
fecundação, ainda que extracorpórea, debruçando-se, ato contínuo, sobre diplomas 
internacionais e de direito estrangeiro no intuito de estabelecer-se um parâmetro 
razoável para a confecção de um estatuto apto a tutelar o embrião humano pré-
implantatório, analisando-se os Projetos de Lei em trâmite perante o Congresso 
Nacional brasileiro e fazendo proposições entendidas como razoáveis a tal 
finalidade. 
 



 
 



 

 

ABSTRACT 
 

CRUZ, Thyago Rodrigo da. Civil protection of the pre-implantation human embryo: 
analysis on the adequacy and effectiveness of the legal system regarding assisted 
human reproduction techniques. 2018. 296 f. Dissertation (Master degree) – Law 
School, University of São Paulo, São Paulo, 2018. 
 
The present study aims at analyzing the effects that new scientific discoveries, 
relating to the biological individuality and autonomy of the pre-implantation human 
embryo, demand – or should demand – under the current legal system in force, 
performing the needed analysis between the referred characteristics and the 
destinations presented to such embryos as per article 5, item II, of Law 11.105/2005 
(Biosafety Law) and CFM Resolution 2.168/2017, in particular, their donation for 
research and embryonic stem cells therapy and simple discarding, in any case 
implying their immediate destruction and, consequently, the closure of their 
continuous life cycles. As a consequence such possibilities will be directly confronted 
by the undeniable right to life, condition to all other personal rights and also the 
principle of human dignity, granted to the human fetus from its fertilization, even if out 
of body, analysing immediately thereafter international laws and legal systems in 
order to set up a reasonable parameter for creating a statute able to protect the pre-
implantation human embryo, analyzing the pending law projects at the Brazilian 
Congress and making proposals that are considered reasonable for such purpose. 
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INTRODUÇÃO 

 

A reprodução e a expectativa de uma prole numerosa eram consideradas, 

já nas antigas civilizações, como bênçãos provenientes dos deuses. Em algumas 

culturas, a reprodução era fator preponderante à continuidade do chamado culto 

familiar, realizado a partir da adoração dos ancestrais mortos, que necessitavam de 

uma descendência que fosse capaz de lhes assegurar as refeições fúnebres 

necessárias ao seu repouso e felicidade no mundo dos mortos1. 

O fato é que, ainda hoje, quando a reprodução, assim compreendida como o 

resultado de um estímulo sexual de ordem fisiológica, se vê frustrada pela 

infertilidade, é comum que aqueles que desejam ter filhos experimentem momentos 

de inconformismo, angústia e aflição, sentindo-se pessoalmente atingidos em sua 

autoestima por uma situação que, muitas vezes, ainda que de maneira irracional e 

emocionada, acaba sendo atribuída a uma espécie de “juízo divino”. 

Fato é que os estatutos gregos e babilônicos já previam a hipótese de divórcio 

ou repúdio da esposa pelo marido em caso de infertilidade, o que nos leva a 

compreender a origem histórica desse sentimento de vergonha e aversão social à 

impossibilidade ou dificuldade de reprodução que, quando constatada, por força de 

convicções puramente machistas, retrógradas e discriminatórias, era de imediato 

atribuída à mulher que, à época, estava submissa à autoridade do marido, sujeita, 

inclusive, a assumir as suas culpas, dívidas e, até mesmo, absurdamente, sua 

incapacidade para gerar filhos. 

Desta feita, há de se levar em consideração que tais sentimentos de angústia 

e frustração são sobremaneira influenciados por convicções culturais e até mesmo 

religiosas provenientes de civilizações antigas que compreendiam a infertilidade 

como uma maldição, um flagelo, um castigo por erros e pecados outrora cometidos 

pela pessoa do infértil ou por seus ascendentes, ainda que em vidas passadas. 

                                                 
1 CHINELLATO, Silmara Juny de Abreu. Reprodução humana assistida: aspectos civis e bioéticos. 
Tese apresentada em Concurso à Livre-Docência do Departamento de Direito Civil da Faculdade de 
Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo: FDUSP, 2000, p. 14. 
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Com tal pensamento, a medicina, ciência cunhada e exercida de acordo com 

os limites éticos contidos nos princípios da autonomia, beneficência e justiça 2 , 

apresenta-se como instrumento colocado a serviço do homem3, desenvolvendo as 

chamadas técnicas de reprodução humana assistida. No campo jurídico, referida 

evolução biotecnológica acaba por influenciar sobre o direito fundamental ao 

planejamento familiar, corolário do princípio constitucional da dignidade da pessoa 

humana4, que, muito embora encontrasse satisfação na prática da adoção, de certa 

forma, acabava sendo atingido pelo referido óbice. 

Não se pode olvidar que o avanço científico na área da reprodução humana 

assistida ocasionou inúmeros desdobramentos e consequências, gerando sérias e 

intensas discussões nos mais diversos ramos de conhecimento, implicando em 

profundas reformulações de diversos conceitos de ordem ética e jurídica. 

Dentre as discussões proporcionadas pelo avanço científico supramencionado, 

nos debruçaremos especificamente sobre a condição jurídica dos chamados 

embriões pré-implantatórios viáveis5, criopreservados em decorrência de excederem 

ao número máximo permitido de embriões transferidos à receptora6, circunstância 

                                                 
2  BECA, Juan Pablo. Bioética: princípios, matizes culturais anglo-americanos, europeus e latino-
americanos. In: PESSINI, Leocir; BARCHIFONTAINE, Christian Paul de. Problemas atuais de bioética. 
11ª ed. rev. e ampl. São Paulo: Centro Universitário São Camilo: Editora Loyola, 2014, p. 60. 
3 CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Código de Ética Médica (Resolução CFM n. 1.931/2009). 
Brasília: CFM, 2009. Disponível em: <http://goo.gl/JBZrFo>. Acesso em: 29 out. 2015. 
4 Dispõe o artigo 226, §7º: “Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade 
responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar 
recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva 
por parte de instituições oficiais ou privadas”. (BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil 
de 1988. Brasília: Presidência da República, 1988. Disponível em <http://goo.gl/c1jrhp>. Acesso em: 
29 out. 2015). 
5 Muito embora o presente trabalho tenho por objetivo tratar tão somente sobre a tutela dos embriões 
pré-implantatórios viáveis criopreservados, é importante ressaltar, até mesmo para que não se dê 
ensejo a eventual confusão conceitual, que o ordenamento jurídico brasileiro vincula a inviabilidade 
embrionária à existência de alterações genéticas comprovadas, que levem à interrupção do 
desenvolvimento do embrião por ausência espontânea de clivavem após período superior a vinte e 
quatro horas a partir da fertilização in vitro, ou com alterações morfológicas que comprometam o seu 
pleno desenvolvimento. 
6 O item 7, do Título I – Princípios Gerais, da Resolução CFM n. 2.121/2015, que dispõe sobre as 
normas éticas para utilização das técnicas de reprodução assistida, determina o número de embriões 
a serem transferidos de acordo com a faixa etária da receptora. Assim, mulheres com até 35 anos 
podem receber até 2 embriões; mulheres entre 36 e 39 anos, até 3 embriões; mulheres com 40 anos 
ou mais, até 4 embriões. O critério etário é utilizado com fundamento na probabilidade da gravidez, 
que se torna mais escassa com o passar dos anos. Em relação ao número restrito de embriões 
transferidos, tenta-se evitar os riscos de multiparidade gestacional, situação que torna a mãe e seus 
bebês mais sujeitos a complicações antes e depois do parto. (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. 
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essa que faz surgir importantes questionamentos a respeito de seu status jurídico, a 

desdobrar-se na tutela de seu direito à vida, o principal direito de um ser humano7, 

assim como no respeito à sua dignidade enquanto pessoa humana e, até mesmo, na 

assunção e consideração de seus direitos de personalidade. 

Isso porque, conforme determinava o item 4, do Título V – Criopreservação de 

Gametas e Embriões, da Resolução n. 2.121/2015 do Conselho Federal de Medicina 

– CFM8, já era possível a realização do descarte dos embriões criopreservados há 

mais de cinco anos desde que houvesse o consentimento informado dos pacientes, 

situação essa que, em tese, reduzia o status jurídico do embrião humano pré-

implantatório criopreservado a uma mera res, sujeita, portanto, à livre disposição por 

parte de seus genitores. A situação em apreço, com recente advento da Resolução 

CFM n. 2.168/20179, se mostra ainda mais aviltante, na medida em que, a teor do 

texto de seu item V.5, valendo-se do parâmetro temporal estabelecido pela Lei de 

Biossegurança, levou-se a efeito uma redução do já exíguo prazo de criopreservação 

para viabilização do descarte, a saber, de cinco para três anos. 

Sendo assim, o presente trabalho tem o objetivo de analisar a doação do 

embrião humano pré-implantatório criopreservado para pesquisas e terapias com 

células-tronco embrionárias, permitida pelo artigo 5º, inciso II, da Lei n. 11.105/2005 

(Lei de Biossegurança), bem como o descarte embrionário autorizado pela 

Resolução CFM n. 2.168/2017, propondo alternativas a tais opções, com fundamento 

no princípio da dignidade da pessoa humana e no inafastável direito fundamental à 

vida, constantes do artigo 1º, inciso III e artigo 5º, caput, da Constituição Federal. 

Num segundo momento, se analisará a possibilidade de assunção de direitos de 

personalidade pelo referido ente, bem como as garantias jurídicas capazes de 

salvaguardá-los. 

                                                                                                                                                         

Resolução CFM n. 2.121/2015. Brasília: CFM, 2015. Disponível em: <goo.gl/JBPti0>. Acesso em: 29 
out. 2015). 
7 MARTINS, Ives Gandra da Silva. O direito constitucional comparado e a inviolabilidade da vida 
humana. In: PENTEADO, Jaques de Camargo; DIP, Ricardo Henry Marques. A vida dos direitos 
humanos: bioética médica e jurídica. Porto Alegre: SAFe, 1999, p. 137. 
8  CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Resolução CFM n. 2.121/2015. Brasília: CFM, 2015. 
Disponível em: <goo.gl/JBPti0>. Acesso em 29 out. 2015. 
9  CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Resolução CFM n. 2.168/2017. Brasília: CFM, 2017. 
Disponível em: <goo.gl/uwMKmD>. Acesso em: 29 nov. 2017. 
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Para tanto, far-se-á necessário um maior aprofundamento acerca do real 

significado do termo “concepção”, trazido à lume a partir do artigo 2º do Código 

Civil10 enquanto termo a quo para a proteção jurídica dos chamados direitos do 

nascituro, na medida em que o momento biológico da ocorrência de tal fenômeno é 

exatamente o mesmo em que se inicia a proteção da ordem jurídica a esse novo ser. 

Nesse ensejo, é importante salientar que o advento das técnicas de 

reprodução humana medicamente assistida acabaram por ampliar, inclusive, o 

próprio conceito de nascituro, podendo ele ser utilizado tanto para se tratar daquele 

embrião humano já implantado no útero materno, quanto do chamado embrião 

humano pré-implantatório11, objeto do trabalho em questão. 

O significado do termo “concepção” e o seu marco inicial, entretanto, são 

controvertidos, inclusive no âmbito das ciências médicas e biológicas, dando ensejo 

a uma multiplicidade de pensamentos, dentre os quais destacam-se os seguintes: 

(i) teoria da fecundação; (ii) teoria da nidação; (iii) teoria do aparecimento do sulco 

neural; (iv) teoria do aparecimento da linha primitiva; (v) teoria da viabilidade 

embrionária; (vi) teoria da configuração dos órgãos e, finalmente; (vii) teoria natalista. 

Diante da supramencioanada multiplicidade de pensamentos a respeito do 

início biológico da vida humana através do fenômeno da concepção, faz-se 

necessário que o Direito, enquanto ciência iminentemente social, se valha da 

multidisciplinariedade para que, com base nas ciências médicas e biológicas, bem 

como nas inovações científico-tecnológicas, possa se adaptar aos desdobramentos 

éticos e sociais que tão céleres e largos passos podem ocasionar, posicionando-se 

sempre no sentido da manutenção da ordem jurídico-constitucional e do respeito ao 

ser humano, destinatário último de sua tutela, em seus aspectos mais individuais e 

particulares. 

                                                 
10 Dispõe o artigo 2o: “A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei põe 
a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro”. (BRASIL. Código Civil (Lei n. 10.403/2002). 
Brasília: Presidência da República, 2002. Disponível em: <http://goo.gl/bU1u1i>. Acesso em: 29 out. 
2015). 
11  CHINELLATO, Silmara Juny de Abreu. Estatuto jurídico do nascituro: o direito brasileiro. In: 
DELGADO, Mário Luiz; ALVES, Jones Figueirêdo (coords.). Questões controvertidas no Novo Código 
Civil, v. 6. São Paulo: Método, 2007, p. 51. 
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PARTE I. REPRODUÇÃO ASSISTIDA 

 

CAPÍTULO I 

EVOLUÇÃO HISTÓRICA 

 

As primeiras experiências envolvendo a inseminação artificial foram realizadas 

em plantas, datando das antigas populações árabes e babilônicas, que as aplicavam 

mediante polinização em palmeiras no intuito de obter tâmaras mais saudáveis e em 

maior número12. 

Posteriormente, nos séculos XIV e XV, ocorreram as primeiras experiências 

envolvendo animais, técnicas essas que foram mais intensamente aperfeiçoadas a 

partir do século XVII e XVIII, com o encaixe de germens nos ovos de bichos-da-seda 

por Marcelo Malgighi (1670) e a fecundação de uma cadela mediante utilização da 

técnica da inseminação artificial por Lazzaro Spallanzan, resultando no nascimento 

de três filhotes (1777). No século XIX obteve-se êxito na inseminação artificial de 

outros mamíferos, tais como cavalos, vacas e ovelhas, podendo-se citar como 

exemplo nessa área as pesquisas realizadas pelo cientista russo Elie Ivanoff13. 

A primeira aplicação exitosa da técnica da inseminação artificial em seres 

humanos foi realizada ainda no século XVIII pelo médico John Hunter, consistindo na 

coleta de sêmen de um lorde inglês que padecia de hipospádia14 para posterior 

inseminação em sua esposa, dando ensejo à chamada técnica de inseminação 

artificial homóloga15.  

                                                 
12 BARBOZA, Heloisa Helena. A filiação em face da inseminação artificial e da fertilização "in vitro". 
Rio de Janeiro: Editora Renovar, 1993, p. 32 
13 FERNANDES, Tycho Brahe. A reprodução assistida em face da bioética e do biodireito: aspectos do 
direito de família e do direito das sucessões. Florianópolis: Diploma Legal, 2000, pp. 49-50. 
14 Segundo Antônio Macedo Júnior e Miguel Srougi, tal deformação, “clinicamente, é caracterizada por 
um desenvolvimento incompleto da uretra com disposição do meato uretral na face inferior do pênis 
(face ventral) e não na extremidade da glande”. (MACEDO JÚNIOR, Antônio; SROUGI, Miguel. 
Hipospádias. Revista da Associação Médica Brasileira, vol. 44, n.2. São Paulo: 1998. Disponível em: 
<http://goo.gl/qVe5tD>. Acesso em: 30 out. 2015). 
15 BARBOZA, Heloisa Helena. Op. Cit., p. 33. 
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Em 1878, Schenk tentou, sem sucesso, incubar oócitos foliculares com 

espermatozoides de cobaias no intuito de obter a fecundação de um óvulo, dando 

origem à técnica que seria chamada de fertilização in vitro (FIV)16.  

Tal técnica só veio a ser aplicada a seres humanos em 1944, a partir das 

experiências realizadas por Rock e Menckin, que obtiveram quatro embriões normais 

a partir de uma centena de óvulos colhidos nos ovários e colocados na presença de 

espermatozoides, técnica essa que ganhou grande consistência a partir de 1947, 

com a possibilidade de criopreservação de embriões pré-implantatórios. Em 1969, 

por intermédio de estudos realizados pelos ingleses Edwards, Steptoe e Basister e 

dos australianos Wood e Lopato a técnica foi aperfeiçoada, obtendo-se os primeiros 

embriões humanos capazes de reproduzir17. 

Em 25 de julho de 1978 o mundo vislumbrava o nascimento do primeiro bebê 

gerado a partir da técnica de fertilização in vitro, a inglesa Louise Brown. No Brasil, 

tal resultado só veio a ocorrer em 7 de outubro de 1984, após 22 tentativas 

frustradas, com o nascimento de Anna Paula Caldeira no Hospital Santa Catarina, 

em São Paulo, mediante a utilização da mesma técnica de reprodução assistida18. 

Em 1978, Randolph e Richard Seed colocam por terra a máxima “mater 

semper est certum, pater semper est incertum” 19 , desenvolvendo a técnica de 

transferência embrionária, que enseja o conceito de maternidade substituta, situação 

essa que, segundo o sempre didático magistério de Silmara Juny de Abreu 

Chinellato, enseja “dissociação entre a mãe genética ou biológica, a doadora do 

óvulo – mãe genetrix – e a mãe que gesta e dá a luz – mãe gestatrix – terminologias 

novas que o Direito tem de assimilar”20. 

 Com o devido tempo, estudo e análise das ciências médicas a respeito da 

fertilidade humana, deu-se origem a diversas espécies de reprodução assistida, 

                                                 
16

 LEITE, Eduardo de Oliveira. Procriações artificiais e o direito: aspectos médicos, religiosos, 
psicológicos, éticos e jurídicos. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1995, p. 41. 
17 OLIVEIRA, Deborah Ciocci Alvarez de; BORGES JÚNIOR, Edson. Reprodução assistida: até onde 
podemos chegar? Compreendendo a ética e a lei. São Paulo: Gaia, 2000, pp. 11-12. 
18 LEITE, Eduardo de Oliveira. Op. cit., p. 43. 
19  HATEM, Daniela Soares. Questionamentos jurídicos diante das novas técnicas de reprodução 
assistida. In: SÁ, Maria de Fátima Freire de (coord.). Biodireito. Belo Horizonte: Editora Del Rey, 2002, 
pp. 188-190. 
20 CHINELLATO, Silmara Juny de Abreu. Reprodução humana assistida: aspectos civis e bioéticos, p. 
239. 
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adequadas às diversas causas de infertilidade, compreendendo-se a inseminação e 

a fecundação obtidas por meios artificiais como gêneros aos quais estão vinculadas 

cada uma das técnicas atualmente disponíveis. 

 A diferenciação existente entre inseminação e fecundação cinge-se, 

basicamente, ao fato da inseminação artificial consistir na realização da fecundação 

do óvulo dentro do próprio corpo da mulher, enquanto que na fecundação artificial, tal 

evento biológico ocorrerá fora do corpo da receptora do embrião humano pré-

implantatório, mediante a coleta de óvulos maduros colocados numa placa de cultivo 

em meio a espermatozoides para que sejam por eles fecundados.  

Insta salientar que se os espermatozoides a serem utilizados no procedimento 

forem colhidos do marido ou companheiro, a fecundação artificial será chamada de 

homóloga, entretanto, se os gametas masculinos forem provenientes de um terceiro, 

chamar-se-á de fecundação artificial por doador, terminologia mais adequada do que 

a comumente utilizada “fecundação artificial heteróloga”, haja vista que, segundo o 

magistério de Silmara Juny de Abreu Chinellato, tal terminologia “só se justificaria se 

o sêmen colhido não fosse humano21”, com o que só podemos concordar. 

É fato irrefutável que a evolução tecnológica no campo das ciências médicas 

propiciou ao mundo o desenvolvimento de diversas espécies de técnicas de 

fecundação e inseminação artificiais, não obstante às diferentes formas de 

transferência do embrião humano pré-implantatório ao útero materno, cujas 

peculiaridades, ainda que de maneira resumida, serão analisadas a seguir. 

 

                                                 
21  CHINELLATO, Silmara Juny de Abreu; AZEVEDO, Antônio Junqueira (coord.). Comentários ao 
Código Civil: parte especial: do direito de família, v. 18 (arts. 1591 a 1710). São Paulo: Saraiva, 2004, 
p. 53. 
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CAPÍTULO II 

AS DIVERSAS TÉCNICAS DE REPRODUÇÃO ASSISTIDA 

 

Dentre as diversas técnicas de reprodução assistida atualmente existentes, as 

que mais se notabilizam são a inseminação intrauterina (IUI – intrauterine 

insemination), a transferência intratubária de gametas (GIFT – gamete intrafallopian 

transfer), transferência intratubária de zigotos (ZIFT – zygote intrafalopian transfer), a 

fertilização in vitro (FIV) e a injeção intracitoplasmática de espermatozoide (ICSI – 

intra cytoplamatic sperm injection), utilizadas de acordo com a gravidade e demais 

peculiaridades identificadas no caso em concreto. 

 Frustradas as tentativas de gravidez através de tratamentos mais simples, tal 

como o coito programado, por exemplo, a primeira técnica a ser utilizada é a 

inseminação intra-uterina (IUI – intrauterine insemination), consistindo na 

estimulação da ovulação, bem como na coleta e preparação de espermatozoides 

para a sua inseminação no colo do útero após um período que pode variar de 30 a 

40 horas após a administração da injeção de HCG (human chorionic gonadotropin), 

utilizada para maturação do óvulo. Uma variação dessa técnica consiste na 

inseminação realizada diretamente no cérvix, denominado inseminação intra-cervical.  

Por sua vez, a técnica GIFT (gamete intrafallopian transfer) consiste na 

estimulação da ovulação, aspiração e preparação dos óvulos, coleta e preparação 

dos espermatozoides e, finalmente, transferência dos gametas feminino e masculino 

para as trompas de falópio por via laparoscópica. 

 A ZIFT (zygote intrafallopian transfer) é realizada de maneira idêntica à GIFT, 

diferenciando-se apenas em relação à transferência, uma vez que, ao invés de 

gametas, serão implantados zigotos nas trompas de falópio da receptora. O zigoto é 

constituído a partir da união indissolúvel dos gametas masculinos e femininos que, 

ao aproximam-se um do outro, perdem suas membranas nucleares e, 

consequentemente, formam uma nova célula diploide dotada de individualidade 

genética própria e totalmente distinta de seus genitores, constituída por vinte e três 
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pares de cromossomos, um par para cada característica genética, dando ensejo ao 

início do processo de clivagem ou mitose celular22.  

A técnica da fertilização in vitro também se inicia com a submissão da mulher 

a um tratamento de estimulação hormonal que tem por objetivo a obtenção de mais 

de um óvulo por ciclo fértil, seguindo-se à aspiração destes mediante o auxílio do 

ultrassom e à coleta dos espermatozoides. Após a devida preparação, os óvulos são 

colocados em contato com cerca de cem mil espermatozoides móveis em uma placa 

de petri, sendo por eles fecundados e originando-se diversos embriões que, após a 

realização do diagnóstico pré-implantatório – técnica que será analisada no tópico 

seguinte – serão implantados diretamente no útero materno. 

 Diferentemente da técnica de fertilização in vitro – FIV, onde a fecundação se 

dá numa placa de petri, a injeção intracitoplasmática de espermatozoide – ICSI (intra 

cytoplasmatic sperm injection) consiste na inoculação de um único óvulo por um 

único espermatozoide, dando origem ao embrião humano pré-implantatório, técnica 

essa que possui grande possibilidade de substituir a FIV tradicional, potencialmente 

solucionando a problemática dos embriões criopreservados, tal como se verá adiante. 

Muito embora a literatura médica recente tenha demonstrado que não haver 

risco para a aplicação da referida técnica de reprodução humana assistida, não se 

pode negar a existência de preocupações atinentes ao aumento de malformações 

congênitas maiores – MCM a partir da utilização da ICSI em detrimento da FIV. 

Estudo conduzido no ano de 2006 por José Gonçalves Franco Júnior 23 , 

demonstra que, considerando-se por aceitável, segundo a literatura médica, uma 

incidência de 3% de MCM para a população em geral, os resultados obtidos a partir 

dos grupos especificamente observados e analisados apontaram que as crianças 

nascidas vivas concebidas por ICSI apresentariam incidência de MCM discretamente 

superior (2,9%) em comparação à população em geral observada (2,6%) observada, 

índices que, além de muito próximos, estariam dentro dos parâmetros aceitáveis, 

                                                 
22 HATEM, Daniela Soares. Op. cit., p. 198. 
23  Diretor do Centro de Reprodução Humana Professor Franco Jr, Diretor do NADI – Núcleo de 
Acompanhamento do Desenvolvimento Infantil, Professor do Programa de Pós-Graduação em 
Ginecologia, Obstetrícia e Mastologia - Departamento de Ginecologia e Obstetrícia – Faculdade de 
Medicina de Botucatu – Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita – UNESP. 
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compreendendo, entretanto, que para estabelecer com precisão os riscos de MCM é 

necessária continuidade na avaliação das crianças concebidas por ICSI 24. 

A literatura médica recente, entretanto, relaciona o discreto aumento de MCM 

a partir da técnica ICSI à casuística que enseja a sua aplicação, haja vista que, 

voltada ao tratamento da infertilidade masculina, estaria sujeita à manipulação de 

sêmen com menor concentração de espermatozoides ou, ainda, de origem testicular 

– mediante a aplicação da aspiração microcirúrgica de espermatozoides do epidímio 

(MESA) ou da obtenção de espermatozoides por biopsia testicular (TESE) –, 

o que elevaria a taxa de anormalidade cromossômica, também chamada de 

aneuploidia, em comparação à população em geral e à aplicação a técnica FIV. 

Considerando-se tais fatores, compreende-se que, muito embora a ICSI apresente 

um índice de malformações superior (3%) àqueles observados quando da aplicação 

da técnica FIV (2,3%) 25, ainda se estaria dentro de parâmetros aceitáveis de MCM 

observados na população em geral. 

Muito embora a proposta de utilização da ICSI em detrimento da FIV, visando 

evitar a criopreservação de embriões, não se sujeite às variáveis acima mencionadas 

– menor concentração de espermatozoides ou obtenção por meio testicular ou do 

epidímio –, visto que se aplicaria tanto à infertilidade masculina quanto feminina, 

compreendemos que tal substituição só poderá ser realizada em sua plenitude 

quando referida técnica estiver mais desenvolvida, avançada e aperfeiçoada, 

apresentando índices de MCM iguais ou, até mesmo, inferiores à aplicação da FIV, 

daí porque ressaltar-se o potencial substitutivo de referida técnica. 

 

 

                                                 
24 FRANCO JR, José Gonçalves; ARAÚJO FILHO, Edilberto de; CARILLO, Sonia Ventura; SILVA, 
Patricia Gomes; MARTINHAGO, Ciro Dresch; BARUFFI, Ricardo Luiz Razera; OLIVEIRA, João 
Batista Alcantara. Incidência de malformações congênitas em crianças concebidas através de injeção 
intracitoplasmática de espermatozoides. Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, 2006, vol. 28, 
n. 2, pp. 81-90. Disponível em: <goo.gl/dHFpiY>. Acesso em: 04 abr. 2017. 
25 GELLER, Mario; SCHEINBERG, Morton. Diagnóstico e tratamento das doenças imunológicas. 2. ed. 
Rio de Janeiro: Elsevier, 2015, p. 138. 
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CAPÍTULO III 

O DIAGNÓSTICO PRÉ-IMPLANTATÓRIO 

 

O diagnóstico pré-implantatório consiste numa análise a respeito do genoma 

do embrião humano, possuidor de oito a dezesseis células, com vistas a verificação 

de sua viabilidade ou inviabilidade, assim como à constatação acerca da existência 

de doenças congênitas, patologias hereditárias e fragmentação em sua formação. 

A professora Renata da Rocha, ao tratar do assunto em sua obra “O direito à 

vida e a pesquisa com células-tronco”, bem ensina que: 

 

O diagnóstico pré-implantacional ou PGD (Pré-implantacional Genetic 
Diagnostic), consiste na retirada de uma célula de um embrião com 8 
a 16 células, com a finalidade de executar exames capazes de 
diagnosticar patologias genéticas hereditárias. Trata-se, pois, de uma 
biópsia da célula embrionária. O procedimento permite ao médico 
analisar o material genético e chegar ao diagnóstico de mais de três 
mil doenças congênitas, entre elas, a anemia falciforme, a doença de 
Tay-Sachs, a talassemia, a anencefalia, a miopatia de Duchenne 
etc26. 

 

Com efeito, Roberto Wider assevera que tal técnica consiste numa análise 

detalhada acerca do genoma do novo ser, ocorrida após o implemento da 

fecundação in vitro e em momento anterior à sua implantação no útero materno que 

ocorre, geralmente, após o sétimo dia da fecundação.27 

No tocante à técnica do diagnóstico pré-implantatório, o supramencionado 

autor detalhadamente assevera: 

 

A fim de realizar o diagnóstico, retiram-se uma ou duas células 
embrionárias ou blatômeros, sem lesar as outras células, uma vez 
que as mesmas são capazes de iniciar um desenvolvimento completo. 
[...] Parte-se do princípio de que as células escolhidas são portadoras 
de genoma idêntico, uma vez que provêm de divisão da célula 
primitiva, ou seja, o oócito fecundado in vitro. O diagnóstico poderá 

                                                 
26 ROCHA, Renata da. O direito à vida e a pesquisa com célula-tronco. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008, 
p. 51. 
27 WIDER. Roberto. Reprodução assistida: aspectos do biodireito e da bioética. Rio de Janeiro: Editora 
Lumen Juris, 2007, p. 14. 
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incluir a averiguação dos cromossomas ou a sequência genética do 
ADN nuclear, portador dos ‘genes’28. 

 

Como se vê, o diagnóstico pré-implantatório tem por objetivo definir a 

inviabilidade embrionária, conforme disposto no artigo 3º, inciso XIII, do Decreto n. 

5.591/2005, que compreende por embrião inviável: 

 

[...] aqueles com alterações genéticas comprovadas por diagnóstico 
pré implantacional, conforme normas específicas estabelecidas pelo 
Ministério da Saúde, que tiveram seu desenvolvimento interrompido 
por ausência espontânea de clivagem após período superior a vinte e 
quatro horas a partir da fertilização in vitro, ou com alterações 
morfológicas que comprometam o pleno desenvolvimento do 
embrião29. 

 

 Vê-se, portanto, que o diagnóstico pré-implantacional voltar-se-á à 

identificação de (i) alterações genéticas comprovadas, (ii) interrupção de 

desenvolvimento embrionário por ausência de clivagem espontânea após período 

superior a vinte e quatro horas a partir da fertilização in vitro e, (iii) alterações 

morfológicas que comprometam o pleno desenvolvimento do embrião. 

Em artigo publicado pela Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, Nilka 

Fernandes Donadio, Nilson Donadio, Carlos Oliveira Celestino e Tsutomu Aoki 

asseveram ter realizado experimentos com diversos tipos de embriões, classificados 

de acordo com a sua simetria e fragmentação em tipo A (simétricos com 0% de 

fragmentação), B (assimétricos com até 25% de fragmentação), C (de 25% a 50% de 

fragmentação de seu volume) e D (com fragmentação acima de 50% de seu volume), 

com vistas a estabelecer as características que tornam um embrião inviável e, 

portanto, disponível à doação para pesquisas e terapias com células-tronco 

embrionárias, sob o prisma das duas últimas hipóteses de inviabilidade embrionária 

supramencionadas. O resultado do referido trabalho, em suma, foi o seguinte: 

 

 

                                                 
28 Ibidem, p. 15. 
29 BRASIL. Decreto n. 5.591, de 22 de novembro de 2005. Brasília: Presidência da República, 2005. 
Disponível em: <http://goo.gl/pihV1n>. Acesso em: 02 nov. 2015. 
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Resumidamente, embriões de péssima qualidade a fresco podem 
resultar em gestações, mas quando congelados se tornam 
completamente inviáveis tanto para obtenção de gestação quanto para 
pesquisa; logo, a presença de embriões extranumerários tipo D, ou 
seja, que superam o número total de embriões permitidos para a 
transferência, não tem indicação de criopreservação.  
[...] Embriões de baixos escores morfológicos não podem ser 
considerados inviáveis por serem capazes, embora com uma 
freqüência muito baixa, de promoverem gestação. Estes mesmos 
embriões, quando criopreservados e posteriormente transferidos após 
descongelamento, mostraram taxa de gravidez irrisória, além de não 
resultarem em nenhuma gravidez viável. Podemos concluir que o 
congelamento dos mesmos se torna impraticável. Logo, quando 
extranumerários, não deveriam ser criopreservados, podendo então, 
ao invés de serem descartados, ser doados para pesquisa de células-
tronco embrionárias ou outras pesquisas, desde que aprovadas pelo 
conselho de ética e pesquisa e pelo casal30. 
 

Ocorre que o supramencionado artigo 3º, inciso XIII, do Decreto n. 

5.591/2005 estabelece como a primeira das três hipóteses de inviabilidade 

embrionária a identificação de alterações genéticas comprovadas por diagnóstico 

pré implantacional, conforme normas específicas estabelecidas pelo Ministério da 

Saúde, sem estabelecer qualquer tipo de delimitação a respeito de quais alterações 

genéticas e em qual gravidade seriam elas suficientes a tornar o embrião humano 

inviável, colocando-se, pois, nas mãos do órgão ministerial tal incumbência. 

Ocorre que o Ministério da Saúde, ao regulamentar o diagnóstico pré-

implantancional, foi sobremaneira raso e sucinto ao tratar de assunto de tamanha 

importância e complexidade, limitando-se tão somente a conceituar pelo artigo 2º 

da Portaria n. 2.526/GM, de 21 de dezembro de 200531 que: 

 

Segundo o disposto no inciso XIII do art. 3º do Decreto n. 5.591, de 
22 de novembro de 2005, entende-se por diagnóstico pré-
implantacional as técnicas que avaliam a possibilidade de 
presença/ocorrência de doenças genéticas, direcionadas pela história 
clínica dos indivíduos cujos gametas originaram o embrião. 

 

                                                 
30 DONADIO, Nilka Fernandes; DONADIO, Nilson; CELESTINO, Carlos Oliveira; AOKI, Tsutomu. 
Caracterização da inviabilidade evolutiva de embriões visando doações para pesquisas de células-
tronco. Rio de Janeiro: Revista Brasileira de Ginecologia e Obtetrícia, vol. 27, n. 11, 2005. 
31 MINISTÉRIO DA SAÚDE. Portaria n. 2.526, de 21 de dezembro de 2005. Brasília: Gabinete do 
Ministro, 2005. Disponível em: <goo.gl/5omXgp>. Acesso em: 09 abr. 2017. 
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Nota-se, portanto, que para os efeitos do artigo 3º, inciso XIII, do Decreto n. 

5.591/2005 – que trata da inviabilidade embrionária e, consequentemente, da 

possibilidade do encaminhamento de tais embriões para a extração de células-

tronco a serem utilizadas em pesquisas e terapias – basta a “possibilidade de 

presença/ocorrência de doenças genéticas, direcionadas pela história clínica dos 

indivíduos cujos gametas originaram o embrião” para que se decrete a sua 

inviabilidade, redação esta que, sobremaneira genérica, coloca nas mãos das 

clínicas de reprodução humana assistida o excessivo pode de definir, na prática, 

quais embriões vêem a ser ou não inviáveis. 

No campo ético, não se vislumbra melhor sorte quanto à definição de 

parâmetros à utilização do diagnóstico pré-implantatório, haja vista que o texto do 

item VI.1 da Resolução CFM n. 2.168/2017 padece de ainda maior generalidade, 

dispondo que “as técnicas de RA podem ser utilizadas aplicadas à seleção de 

embriões submetidos a diagnóstico de alterações genéticas causadoras de 

doenças – podendo nesses casos serem doados para pesquisa ou descartados”, 

ou seja, inexistem parâmetros definidos a respeito de quais patologias seriam 

realmente causadoras de inviabilidade embrionária, dando azo à possibilidade de 

discriminação genética, conceito esse que será melhor trabalhado ao longo do 

presente trabalho. 

Sendo assim, verificamos que muito embora o diagnóstico pré-implantatório 

seja uma importante e valiosa ferramenta para as técnicas de reprodução assistida – 

na medida em que além de detectar no genoma embrionário possíveis patologias 

genéticas hereditárias, ainda se presta à verificação de viabilidade do embrião 

humano fertilizado in vitro mediante uma análise a respeito de sua morfologia, 

notadamente, quanto à simetria de sua formação e, ainda, quanto à fragmentação de 

seu volume – ainda padece pela absoluta falta de regulamentação, o que pode dar 

azo a práticas eugênicas que devem ser de todo repudiadas.  
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CAPÍTULO IV 

A PROBLEMÁTICA DOS EMBRIÕES PRÉ-IMPLANTATÓRIOS 

CRIOPRESERVADOS 

 

SEÇÃO I – CONTEXTO HISTÓRICO DA LEI DE BIOSSEGURANÇA E O 

TRATAMENTO DO EMBRIÃO HUMANO PRÉ-IMPLANTATÓRIO NO BRASIL 

 

Antes de nos debruçarmos especificamente sobre a problemática dos 

embriões pré-implantatórios criopreservados e às possibilidades jurídicas, científicas 

e tecnológicas que com relação a eles atualmente se apresentam, faz-se de 

fundamental importância compreendermos o contexto histórico, político, legislativo e 

regulamentar, sendo certo que, a respeito desse último aspecto, mostra-se 

indispensável a análise da evolução ou involução das disposições trazidas pelas 

próprias Resoluções do Conselho Federal de Medicina que, na ausência de 

legislação específica e suficiente para a regência da matéria, acaba, na prática 

médica cotidiana, sendo aplicada de maneira supletiva (ANEXO A)32. 

Logo num primeiro momento, é importante ressaltar que a Resolução CFM n. 

1.358, de 19 de novembro de 1992 33 , muito embora elaborada pelo Conselho 

Federal de Medicina, no uso das atribuições que lhe haviam sido atribuídas pela Lei 

n. 3.268, de 30 de setembro de 195734, ainda que cingida tão somente ao campo 

ético 35 , foi a primeira regulamentação brasileira relativa à reprodução humana 

medicamente assistida em âmbito federal, sendo certo que, quanto aos embriões 

não implantados, já se determinava a sua criopreservação, proibindo expressamente 

o seu descarte ou destruição, obrigando, desde então, os cônjuges a expressar, por 

escrito, a sua vontade quanto ao destino que lhes seria dado em caso de divórcio, 

doenças graves ou falecimento de um ou de ambos, bem como a respeito do 

                                                 
32 ANEXO A - Histórico das Resoluções do Conselho Federal de Medicina sobre as normas éticas 
regentes da reprodução humana assistida. 
33  CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Resolução CFM n. 1.358/1992. Brasília: CFM, 1992. 
Disponível em: <goo.gl/P4Ji9c>. Acesso em: 13 mar. 2017. 
34  BRASIL. Lei n. 3.268, de 30 de setembro de 1957. Brasília: Presidência da República, 1957. 
Disponível em: <goo.gl/pobHMd>. Acesso em: 13 mar. 2017. 
35 KRIGER FILHO, Domingos Afonso. Considerações acerca dos efeitos jurídicos do uso indevido de 
material genético. Revista Jurídica. São Paulo, v. 54, n. 347, set. 2006, p. 93. 
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momento a partir do qual desejariam colocá-los para doação – melhor denominada 

como acolhimento implantatório ou adoção embrionária. 

Em 2003, ainda durante a vigência da Resolução CFM n. 1.358/1992, 

sobreveio Projeto de Lei de iniciativa da Presidência da República, encaminhado à 

Câmara dos Deputados por intermédio da Mensagem n. 579 em 31 de outubro de 

200336, tendo como escopo estabelecer normas de segurança e mecanismos de 

fiscalização da construção, cultivo, produção, manipulação, transporte, transferência, 

comercialização, importação, exportação, armazenamento, pesquisa, consumo, 

liberação e descarte dos organismos geneticamente modificados – OGM e seus 

derivados, visando proteger a vida e a saúde humana, dos animais e das plantas, 

bem como o meio ambiente 37 , proposta legislativa que viria a se converter na 

popularmente denominada Lei de Biossegurança. 

É importante salientar que o Projeto de Lei original, proveniente da 

Presidência da República, nada falava a respeito da manipulação de embriões 

humanos pré-implantatórios para fins de pesquisa e terapias com células-tronco 

embrionárias, haja vista que, como se viu, não era esse o objetivo da proposta que 

se punha à apreciação do Congresso Nacional, mas tão somente a regulamentação 

e fiscalização das atividades envolvendo organismos geneticamente modificados. 

A Comissão Especial da Câmara dos Deputados, estabelecida em 03 de 

novembro de 2003 para a emissão de parecer sobre o tema, foi constituída das 

Comissões de Administração e Serviço Público, Trabalho, Agricultura e Política 

Rural, Seguridade Social e Família, Ciência e Tecnologia, Comunicação e 

Informática, Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, Constituição e 

Justiça e Redação38. 

Não se pode olvidar, entretanto, que já na Câmara dos Deputados houve 

grande debate a respeito do parecer emitido pela Comissão Especial 

supramencionada. Sob a relatoria do Deputado Federal Aldo Rebelo, referido 

                                                 
36  CÂMARA DOS DEPUTADOS. Mensagem n. 579, de 30 de outubro de 2003. Brasília: 2003. 
Disponível em: <goo.gl/BWAC1F>. Acesso em: 28 mar. 2017. 
37 CÂMARA DOS DEPUTADOS. Projeto de Lei (posterior PL 2401/2003) apresentado pelo Poder 
Executivo. Brasília: 2003. Disponível em: <goo.gl/P5K1lA>. Acesso em: 28 mar. 2017. 
38 CÂMARA DOS DEPUTADOS. Constituição da Comissão Especial destinada a proferir parecer ao 
Projeto de Lei n. 2401 de 2003. Brasília: 2003. Disponível em: <goo.gl/I6Qk9P>. Acesso em: 28 mar. 
2017. 
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parecer suprimiu do Projeto de Lei original a vedação contida no artigo 6º, inciso IV, 

atinente à “produção, armazenamento ou manipulação de embriões humanos 

destinados a servir como material biológico disponível”, sob o argumento de que 

“não devemos criminalizar a pesquisa científica e o estudo das chamadas células-

tronco, detentoras de enorme potencial terapêutico em doenças ainda resistentes a 

outras formas de tratamento” 39 . Tal posicionamento ensejou a insurgência dos 

Deputados Federais Neuton Lima (PTB-SP) 40 , Vieria Reis (PMDB-RJ) 41 , Milton 

Cardias (PTB-RS)42, Hidekazu Takayama (PMDB-PR)43, Frankembergen da Costa 

(PTB-RR) 44 , Isaías Silvestre (PSB-MG) 45 , José Linhares (PP-CE) 46  e Valdenor 

Guedes (PSC-AP)47. 

Fato é que, muito embora se tenha solicitado, nos termos do artigo 64, §1º, da 

Constituição Federal, urgência na apreciação do referido Projeto de Lei, já em 

04 de fevereiro de 2004, pouco mais de três meses após a constituição e quinze dias 

depois da emissão do supramencionado parecer da Comissão Especial, já se tinha 

uma redação final do Projeto de Lei n. 2.401/2003, de relatoria do Deputado Federal 

Renildo Calheiros (PC do B-PE)48  que, após a realização de diversas audiências 

públicas com especialistas de renome49 , preferiu aderir à controvérsia suscitada 

pelos Deputados Federais acima mencionados, recompondo o texto original, 

renumerando-o como artigo 5º, incisos II e IV, proibindo, respectivamente a 

                                                 
39 CÂMARA DOS DEPUTADOS. Relatório da Comissão Especial destinada a proferir parecer ao 
Projeto de Lei n. 2401/2203. Brasília: 2004, p. 19. Disponível em: <goo.gl/MnZWV5>. Acesso em: 28 
mar. 2017. 
40  CÂMARA DOS DEPUTADOS. Diário da Câmara dos Deputados. Ano LIX, n. 014, ed. 05 de 
fevereiro de 2004. Brasília: 2004, p.4.005. Disponível em: <goo.gl/Z1mBn1>.Acesso em: 28 mar. 2017. 
41 Ibidem, pp. 4022-4023. 
42 Ibidem, pp. 4036-4037. 
43 Ibidem, p. 4044. 
44 Ibidem, pp. 4050-4051. 
45 Ibidem, p. 4063. 
46 Ibidem, pp. 4068-4069. 
47 Ibidem, p. 4072. 
48 Ibidem, pp. 4199-4210. 
49 Luiz Eduardo Carvalho, Ernesto Paterniani, Francisco Aragão, Robinson Pitelli, David Hathaway, 
Rubens Onofre Nodari, Luiz Manuel Rebelo Fernandes, João Paulo Ribeiro Capobianco, Leila Macedo 
Oda, Getúlio Pernambuco, José Silvino da Silva Filho, Aurélio Virgílio Veiga Rios, Jean Marc Von Der 
Weid, Jorge Almeida Guimarães, Hernan Chaimovich Guralnik, Glaci Teresinha Zancan, Luiz Roberto 
Baggio, Mayana Zatz, Patrícia Pranke, André Marcelo Suarez, Dráuzio Varela, Marco Antônio Zago, 
Márcio de Castro Silva Filho, Aluízio Borém, Elíbio Rech, Francisco José Lima Aragão, Eduardo 
Romano, Mariza Marilena Luz Barbosa e Rubens Onofre Nodari. 
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“manipulação genética em células germinais humanas e em embriões humanos” e a 

“produção de embriões humanos destinados a servir como material biológico 

disponível”, nada falando, entretanto, a respeito da utilização de embriões humanos 

pré-implantatórios para fins de pequisas e terapias com células-tronco embrionárias. 

A problemática dos embriões humanos pré-implantatórios começa a ter os 

seus contornos delineados a partir de 14 de outubro de 2004, quando da recepção 

pela Câmara dos Deputados do Substitutivo do Senado Federal ao Projeto de Lei n. 

2.401/2003, onde se nota, pela primeira vez, a nova redação de seu artigo 5º, que 

agora permitia, para fins de pesquisas e terapias, a utilização de células-tronco 

embrionárias obtidas de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro e não 

transferidos ao útero materno, estabelecendo-se o critério da inviabilidade (inciso I) e 

do tempo de criopreservação (inciso II) para tal manipulação, exigindo-se o 

consentimento dos genitores, a submissão dos projetos de pesquisa na área à 

apreciação e aprovação dos respectivos comitês de ética em pesquisa e proibindo a 

comercialização do “material biológico” a que se referia o referido dispositivo50. 

Em 10 de novembro de 2004 sobrevém o parecer da Comissão Especial da 

Câmara dos Deputados a respeito do Substitutivo apresentado pelo Senado Federal 

que, “opinando pela aprovação total do Projeto de Lei 2.401/2.003, na forma do 

Substitutivo aprovado pelo Senado Federal ao Projeto de Lei da Câmara n. 9, de 

2004 (PL n. 2.401, de 2003, na Câmara dos Deputados)”51, limita-se a apontar, 

quanto à liberação das pesquisas e terapias com células-tronco embrionárias, que: 

 

A proposta conta com o apoio do Ministério da Ciência e Tecnologia, 
da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da 
República, de diversas instituições científicas e de associações de 
deficientes e doentes, que têm nesta terapia a única esperança 
de cura52. 

 

                                                 
50  SENADO FEDERAL. Substitutivo do Senado Federal ao Projeto de Lei n. 9, de 2004 (PL 2.401, 
de 2003, na Casa de origem). Brasília,2004. Disponível em:<goo.gl/N9atvZ>.Acesso em: 28 mar. 2017. 
51  CÂMARA DOS DEPUTADOS. Parecer da Comissão Especial sobre o Substitutivo do Senado 
Federal ao Projeto de Lei n. 9, de 2004 (PL 2.401, de 2003, na Casa de origem). Brasília: 2004, p. 8. 
Disponível em: <goo.gl/po5C40>. Acesso em: 29 mar. 2017. 
52 Ibidem, p. 3. 
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Em 02 de março de 2005, submetida a matéria à apreciação final do Plenário 

da Câmara dos Deputados, foi suscitado requerimento de destaque de votação em 

separado – DVS pela bancada do Partido dos Trabalhadores (PT), entendendo 

aquela Casa Legislativa pela manutenção do artigo 5º do Substitutivo do Senado 

Federal por uma votação de 366 (trezentos e sessenta e seis) votos favoráveis, 59 

(cinquenta e nove) votos contrários e (três) abstenções53. Seguindo-se à Sessão 

Plenária, foi aprovada a redação final do Projeto de Lei n. 2.401/2003, dada pelo 

Deputado Federal Sarney Filho, seguindo-se à sanção presidencial que originou a 

Lei n. 11.105, de 24 de março de 2005, também chamada de Lei de Biossegurança. 

Nota-se que, ao fim e ao cabo, a Lei de Biossegurança, inicialmente pensada 

para regulamentar tão somente as questões atinentes aos organismos 

geneticamente modificados – OGM e instituir órgãos administrativos voltados à 

política nacional de biossegurança, acabou por tornar-se uma verdadeira colcha de 

retalhos, tratando com absoluta superficialidade e irresponsabilidade temas 

absolutamente técnicos e complexos, tais como as pesquisas e terapias com células-

tronco embrionárias e, ainda, a clonagem terapêutica e reprodutiva. 

Vale salientar que não são poucos os que afirmam que a abrupta mudança de 

posicionamento do Congresso Nacional sobre a liberação das pesquisas e terapias 

com células-tronco embrionárias deu-se em razão de um forte lobby realizado por 

autoridades científicas que, valendo-se até mesmo da presença de deficientes físicos 

e portadores de doenças degenerativas atualmente incuráveis, tinham por objetivo 

pressionar, inclusive emocionalmente, os legisladores para que fosse aprovado o 

referido dispositivo de lei, tal como noticiado pelo O Estado de São Paulo, de 

04 de março de 2005 em editorial intitulado “Vitórias da Democracia”: 

 
Sob pressão – que é como nas sociedades democráticas os 
parlamentos votam projetos polêmicos de grande interesse e os 
políticos tomam as suas decisões – a Câmara dos Deputados 
aprovou por surpreendente maioria (352 a 60) uma versão próxima 
da proposta original da Lei de Biossegurança que o governo enviou 
ao Congresso em outubro de 2003. A lei aprovada autoriza o uso de 
células embrionárias humanas em pesquisas para fins terapêuticos, 

                                                 
53 CÂMARA DOS DEPUTADOS. Proposição: PL n. 2401/2003 – DVS PT – Artigo 5º. Brasília: 2005. 
Disponível em: <goo.gl/5cx7vm>. Acesso em: 28 mar. 2017. 
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sob condições estritas, e regulamenta os estudos, o plantio e o 
comércio de produtos transgênicos. 
[...] O ponto culminante desse formidável lobby foi a presença, no 
Congresso, de deficientes físicos e portadores de doenças 
degenerativas, que um dia poderão se curar com implantes de 
células-tronco de embriões - por serem elas capazes de formar 
qualquer dos 216 tecidos do organismo, devolvendo-lhe as funções 
prejudicadas.54 

 

Entretanto, considerando-se a maneira pela qual tal dispositivo foi inserido à 

Lei de Biossegurança, a partir do Substitutivo apresentado pelo Senado Federal, era 

evidente que a celeuma criada no âmbito do Poder Legislativo a respeito da 

constitucionalidade de seu artigo 5º estava longe de se encerrar. 

Tanto isso é verdade que tal disposição legal foi objeto de insurgência por 

parte do então Procurador-Geral da República, Cláudio Lemos Fonteles, mediante a 

propositura perante o Supremo Tribunal Federal, da competente Ação Direta de 

Inconstitucionalidade – ADI n. 3.510/DF – já em 30 de maio de 2005, apontando-se 

que (i) infringiria a inviolabilidade do direito à vida e a dignidade da pessoa humana, 

fundamento da República Federativa do Brasil (ii) haja vista que a partir da 

fecundação ter-se-ia início um ciclo vital contínuo constituindo o ser humano 

embrionário 55  e, ainda, (iii) que as pesquisas com células-tronco adultas se 

mostravam, objetiva e certamente, mais promissoras do que as pesquisas com 

células-tronco embrionárias. 

Considerando a notória importância do tema, razoável e prudentemente, o 

então Ministro Carlos Ayres Britto, relator da referida Ação Direta de 

Constitucionalidade, achou por bem convocar a primeira audiência pública realizada 

em toda a história do Supremo Tribunal Federal, contando com a presença, 

colaboração e conhecimentos de vinte e duas das mais respeitadas e renomadas 

autoridades científicas brasileiras, tendo em conta a elevada tecnicidade, 

complexidade e responsabilidade envolvidas pela matéria trazida à apreciação e 

julgamento por aquela Suprema Corte de Justiça. 

                                                 
54 O ESTADO DE SÃO PAULO. Vitórias da Democracia. São Paulo: O Estado de São Paulo, Espaço 
Aberto, p. A3, 04 mar. 2005. Disponível em: <goo.gl/O9sdF1>. Acesso em: 29 mar. 2017. 
55 ORDÁS, Maria Cristina Hidalgo. Análisis jurídico-científico del concebido artificialmente: el marco de 
la experimentación génica. Barcelona: Bosch, 2002, p. 102. 



43 
 

Ouvidas diversas autoridades sobre o assunto, em 29 de maio de 2008, 

entendeu aquela Egrégia Corte Constitucional, por maioria de votos, pela 

improcedência da Ação Direta de Constitucionalidade, na medida em que: 

(i) não caberia ao Supremo Tribunal Federal decidir sobre qual das linhas de 

pesquisa – com células-tronco adultas ou embrionárias – se mostrava mais 

promissora, visto que complementares e não reciprocamente excludentes; 

(ii) a disposição contida no artigo 5º da Lei de Biossegurança não representa um 

desprezo ou desapreço pelo embrião humano fertilizado in vitro, mas uma firme 

disposição para o encurtamento do sofrimento alheio em homenagem ao 

constitucionalismo fraternal e, consequentemente, à promoção da saúde, não 

havendo que se falar em ofensa ao direito à vida ou à dignidade da pessoa humana; 

(iii) a Constituição Federal não dispõe a respeito do início da vida humana, não 

fazendo de todo e qualquer estágio da vida humana um autonomizado bem jurídico, 

atribuído tão somente ao nascido vivo; (iv) faltando-lhe a possibilidade de ganhar as 

primeiras terminações nervosas, sem as quais não teria factibilidade enquanto 

projeto de vida autônoma e irrepetível, “o embrião pré-implanto é um bem a ser 

protegido, mas não uma pessoa no sentido biográfico a que se refere a Constituição”; 

(v) as pesquisas com células-tronco não caracterizariam aborto, visto que não se 

cuida de interrupção da gravidez humana, haja vista que dela não se pode cogitar; 

(vi) os direitos fundamentais da autonomia da vontade e do planejamento familiar, 

fundados na dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, impediriam 

a obrigatoriedade de implantação pela genitora de todos os embriões concebidos a 

partir da técnica de fertilização in vitro, (vii) para que ao embrião humano seja 

garantido o direito à vida, dever-se-ia reconhecer a ele o direito a um útero, o que 

não se mostraria incompatível com a Constituição Federal; (viii) o direito à saúde é 

corolário do direito fundamental à vida digna, de maneira que as pesquisas e terapias 

com células-tronco embrionárias se voltariam à redução do sofrimento daqueles que 

não possuem cura atual para suas moléstias; (ix) o advento da Lei de Biossegurança 

proporcionou a densificação do Direito Constitucional à liberadade de expressão 
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científica e, por fim; (x) a legislação em análise teria imposto suficientes cautelas e 

restrições na condução de pesquisas com células-tronco embrionárias56.  

O julgamento de improcedência da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 

3.510/DF, como se verá adiante, teria sérias implicações sobre o tratamento do 

embrião humano pré-implantatório no âmbito do ordenamento jurídico brasileiro, a 

começar pelas consequentes disposições contidas nas Resoluções subsequentes do 

Conselho Federal de Medicina. 

Isso porque, inspirado no advento da Lei de Biossegurança, de seu Decreto 

regulamentador e, ainda, do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 

3.510/DF pelo Supremo Tribunal Federal, compreendeu o Conselho Federal de 

Medicina que, após dezoito anos de vigência da Resolução CFM n. 1.358/1992, 

seriam necessárias alterações a respeito da regulamentação da reprodução assistida 

no Brasil, sobrevindo a Resolução CFM n. 1.957, de 06 de janeiro de 201157 que, 

muito embora tenha mantido o dever de criopreservação dos embriões viáveis não 

transferidos ao útero materno e a necessária manifestação de vontade dos cônjuges 

quanto ao seu destino em caso de divórcio, doenças graves ou falecimento de um ou 

de ambos, permitindo-se, inclusive, o acolhimento embrionário, sutilmente suprimiu a 

proibição outrora existente quanto ao seu descarte ou destruição. 

Chamando a atenção tão somente para os julgamentos da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade n. 4.277 e da Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental n. 132, relativos ao reconhecimento e qualificação da união estável 

homoafetiva como entidade familiar, o Conselho Federal de Medicina, sem nada falar 

a respeito do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.510/DF, editou 

a Resolução CFM n. 2.013, de 09 de maio de 201358, mantendo a determinação de 

criopreservação dos embriões viáveis não transferidos ao útero materno e a 

manifestação de vontade dos cônjuges, nos termos da resolução anterior. Entretanto, 

ampliou o espectro da referida manifestação de vontade, utilizando-se de brecha 

                                                 
56 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Ementa e Acórdão da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 
3510/DF. Brasília: Supremo Tribunal Federal, 2008, pp. 1-8. Disponível em: <http://goo.gl/votXwG>. 
Acesso em 01 nov. 2015. 
57  CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Resolução CFM n. 1.957/2010. Brasília: CFM, 2010. 
Disponível em: <goo.gl/5pvpg8>. Acesso em: 13 mar. 2017. 
58  CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Resolução CFM n. 2.013/2013. Brasília: CFM, 2013. 
Disponível em: <goo.gl/c01uwe>. Acesso em: 13 mar. 2017. 
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da Lei de Biossegurança, que permite, mas não obriga, a utilização de embriões 

criopreservados há mais de três anos em pesquisas com células-tronco embrionárias, 

para apontar que “os embriões criopreservados com mais de 5 (cinco) anos poderão 

ser descartados se esta for a vontade dos pacientes, e não apenas para pesquisas 

de células-tronco, conforme previsto na Lei de Biossegurança”. 

A exposição de motivos do Conselho Federal de Medicina deixa claro: 

(i) o forte lobby realizado pelas clínicas de reprodução assistida nesse sentido e, 

ainda; (ii) a reificação e o total desrespeito aos embriões humanos criopreservados, 

associados naquela oportunidade, de maneira absolutamente infeliz e imprópria, 

a nada mais que “entulho”: 

 

Uma insistente e reiterada solicitação das clínicas de fertilidade de 
todo o país foi a abordagem sobre o descarte de embriões 
congelados, alguns até com mais de 20 (vinte) anos, em abandono e 
entulhando os serviços. A comissão revisora observou que a Lei de 
Biossegurança (Lei n. 11.105/05), em seu artigo 5º, inciso II, já 
autorizava o descarte de embriões congelados há 3 (três) anos, 
contados a partir da data do congelamento, para uso em pesquisas 
sobre células-tronco. A proposta é ampliar o prazo para 5 (cinco) 
anos, e não só para pesquisas sobre células-tronco. 

 

A esse respeito, pedimos vênia para nos valermos do acertadíssimo 

pensamento de Heloisa Helena Barboza, no sentido de que a instrumentalização do 

embrião humano pré-implantatório afronta em sua própria origem a dignidade 

humana, sendo certo que a destruição de tal vida, ainda em seu estágio inicial, 

investe contra valores intangíveis da humanidade em prol de um ideário voltado ao 

avanço e desenvolvimento ilimitado e desenfreado das pesquisas científicas 59 , 

colocando-se à parte a premissa de que “respeitar a pessoa humana implica também 

em combater toda prática que a diminua”60. 

                                                 
59  BARBOZA, Heloisa Helena. O estatuto ético do embrião humano. In: SARMENTO, Daniel; 
GALDINO, Flávio (coords). Direitos Fundamentais: Estudos em homenagem ao Professor Ricardo 
Lobo Torres. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 528. 
60  SAUWEN, Severo; HRYNIEWICZ, Regina Fiúza. O Direito “in vitro”: Da Bioética ao Biodireito. 
Rio de Janeiro: Lúmen Júris. 1997, p. 48. 
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Por sua vez, a Resolução CFM n. 2.121, de 24 de setembro de 201561, com o 

pretenso motivo de flexibiliar a regra de acesso às técnicas de reprodução humana 

assistida por pacientes com idade superior a cinquenta anos, outrora instituída na 

Resolução CFM anterior, estipulou em seu item V-4 que “os embriões 

criopreservados com mais de cinco anos poderão ser descartados se esta for a 

vontade dos pacientes. A utilização dos embriões em pesquisas de células-tronco 

não é obrigatória, conforme previsto na Lei de Biossegurança”. 

Como se vê, o Supremo Tribunal Federal, ao declarar a constitucionalidade 

das pesquisas e terapias com células-tronco embrionárias, firmando triste 

entendimento no sentido de que “o embrião pré-implanto é um bem a ser protegido, 

mas não uma pessoa no sentido biográfico a que se refere a Constituição”, acabou 

por atribuir ao referido ser o indigno status de coisa perante o ordenamento jurídico 

brasileiro, situação essa que propiciou, como se vê, os mais absurdos desmandos e 

arbitrariedades por parte do Conselho Federal de Medicina. 

Tanto isso é verdade que, atualmente, a Resolução CFM n. 2.168, de 10 de 

novembro de 201762, ao tratar na criopreservação de gametas e embriões assentua 

em seu item V que o número total de embriões gerados será comunicado aos 

pacientes para que decidam quantos serão transferidos a fresco – limitando-se ao 

parâmetro etário previsto no item I.7 –, sendo que os demais embriões, se viáveis, 

deverão ser criopreservados, momento em que deverá haver manifestação da 

vontade dos genitores a respeito do destino que lhes será dado em caso de divórcio, 

dissolução da união estável, doenças graves o falecimento de um ou de ambos, além 

de quando desejam proceder à sua doação, possibilitando-se aqui, também, sua 

doação para pesquisas e terapias com células-tronco embrionárias ou, até mesmo, o 

seu vil descarte. 

Nesse sentido, merece destaque negativo a disposição contida no item V.4 e 

V.5 da referida Resolução CFM n. 2.168/2017, na medida em que, pautando-se por 

analogia da Lei de Biossegurança, reduziu o prazo de cinco anos de criopreservação 

                                                 
61 CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Resolução CFM n. 2.121/2015. Título V – Criopreservação 
de Gametas e Embriões. 
62  CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Resolução CFM n. 2.168/2017. Brasília: CFM, 2017. 
Disponível em: <goo.gl/uwMKmD>. Acesso em: 29 nov. 2017. 
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previsto na Resolução CFM n. 2.121/2015 para três anos, permitindo o descarte dos 

embriões humanos pré-implantatórios se decorrido o referido lapso temporal e essa 

for a vontade dos genitores ou, ainda, em caso de abandono63, saída com a qual não 

podemos concordar, principalmente, diante das diversas outras opções que se 

colocam para viabilização e respeito de seu direito à vida. 

Mostra-se evidente que o Conselho Federal de Medicina, confessadamente, 

inclusive, em atendimento ao forte lobby das clínicas de reprodução humana 

assistida, absurdamente permite – se é que se pode dizer ter ele competência para 

tanto –, que embriões humanos pré-implantatórios viáveis sejam sumariamente 

descartados, permissividade essa que, conforme ficará demonstrado ao longo deste 

trabalho, mostra-se totalmente equivocada. 

 

SEÇÃO II – O DESTINO DOS EMBRIÕES HUMANOS PRÉ-IMPLANTATÓRIOS: 

POSSIBILIDADES ÉTICAS, JURÍDICAS E CIENTÍFICAS 

 

Constatada a viabilidade dos embriões pré-implantatórios para transferência 

ao útero materno, surge um relevante questionamento, inclusive sob o ponto de vista 

ético e jurídico, a respeito de como proceder em relação àqueles que, muito embora 

sejam geneticamente saudáveis, morfologicamente íntegros, simétricos e, portanto, 

absolutamente aptos à implantação, excedentes ao número máximo de embriões 

cuja implantação é permitida pela Resolução CFM n. 2.168/2017. 

O destino de tais embriões é, invariavelmente, a criopreservação, sendo certo 

que, decorridos os três anos previstos pelo artigo 5º, inciso II, da Lei de 

Biossegurança, podem eles ser destinados a pesquisas e terapias com células-

tronco embrionárias. 

Vale salientar, entretanto, que não são poucos os que especulam sobre a 

possibilidade de embriões humanos estarem sendo propositalmente fertilizados em 

número superior ao necessário à realização das técnicas de reprodução assistida, 

                                                 
63 Segundo o conceito trazido pelo parágrafo único do item V.5 da Resolução CFM n. 2.168/2017, 
“embrião abandonado é aquele em que os responsáveis descumpriram o contrato pré-estabelecido e 
não foram localizados pela clínica”. 
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justamente para servirem de insumos biológicos à experimentação científica 64 , 

procedimento este que, se comprovado, atentaria contra o próprio intuito personalista 

da bioética, segundo o qual o ser humano é um fim em si mesmo e não um meio 

para a obtenção de quaisquer outras finalidades 65 . Nesse sentido, Carlos Maria 

Romeu Casabona salienta que é “certo que estão implicados interesses econômicos 

de primeira grandeza na investigação com embriões humanos”, sendo ainda “mais 

certo que estão desempenhando um papel relevante nas decisões políticas e 

legislativas de alguns Estados”66. 

Independentemente de tal constatação, fato é que muitos posicionamentos 

baseados em argumentos religiosos, científicos, éticos, filosóficos, sociológicos e, 

inclusive, jurídicos surgem todos os dias no intuito de contribuir para a obtenção de 

uma solução justa, prática e efetiva para a problemática que se impõe, dando ensejo 

a uma importante e democrática discussão que, necessariamente, obriga a 

integração de diversas áreas de conhecimento, unidas em favor do progresso 

científico e tecnológico, sem que para isso se sacrifique a necessária manutenção da 

dignidade e do bem-estar da humanidade, sua destinatária última67. 

Exatamente por isso, uma das possibilidades que se apresenta cinge-se à 

diminuição da intensidade do tratamento hormonal a que se submete a mulher com 

vistas a originar a chamada superovulação, evitando-se, consequentemente, a 

problemática dos embriões criopreservados.  

Entretanto, tal solução, para grande parte dos especialistas, inviabilizaria a 

técnica de fertilização in vitro, uma vez que a superovulação é necessária para que 

se obtenha um número suficiente de embriões genética e morfologicamente aptos à 

implantação no útero materno. Neste sentido, Joaquim Toledo Lorentz, ao dissertar a 

respeito do índice de sucesso da técnica de fertilização in vitro, aponta que: 

 
                                                 
64 ROCHA, Renata. Op. cit., p. 49. 
65 ESPINOSA, Jaime. Questões de bioética. São Paulo: Quadrante, 1998, p. 20-23. 
66 CASABONA, Carlos María Romeo. Investigação e terapia com células-mãe embrionárias. Qual 
regulamento jurídico para a Europa? In: NAVES, Bruno Torquarto de Oliveira; SÁ, Maria de Fátima 
Freire. (orgs.). Bioética, Biodireito e o novo Código Civil de 2002. Belo Horizonte: Del Rey, 2004, 
p. 149. 
67 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. A nova filiação: o biodireito e as relações parentais: o 
estabelecimento da parentalidade-filiação e os efeitos jurídicos da reprodução assistida heteróloga. 
Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 131. 
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[...] a técnica utilizada não conseguiu obter um estágio tal que 
propicie certeza no desenvolvimento necessário do ovo fecundado 
para sua implantação. Assim, é impossível se prever o número de 
óvulos a serem obtidos com a hiperovulação, bem como a quantidade 
de embriões em condições de serem transferidos ao útero. Ou seja, 
fecundam-se vários óvulos, para posterior transferência daqueles 
novos seres que melhores condições apresentarem à época do 
implante. 
Impende ressaltar que a medicina tem recomendado a transferência 
de, no máximo, quatro embriões para o útero, obtendo assim um 
aumento da taxa de sucesso no tratamento, que normalmente se 
situa de 10% a 30%68. 

 

 Os dados acima apontados merecem reflexão e ponderação, uma vez que a 

diminuição da carga hormonal necessária à superovulação ensejará uma menor 

quantidade de óvulos e, consequentemente, de embriões aptos à implantação no 

útero materno, diminuindo sobremaneira a taxa de sucesso da técnica que, situada 

em torno de 10 a 30%, já não é das maiores. 

Entretanto, não se pode olvidar que o aperfeiçoamento das técnicas de 

vitrificação oócitária, deveras, tende a médio prazo diminuir sensivelmente a 

necessidade de criopreservação embrionária, visto garantir uma taxa de sobrevida 

de cerca de 96,1% dos oócitos reaquecidos tecnicamente69, procedimento esse que, 

somado ao aperfeiçoamento da injeção intracitoplasmática de espermatozoides – 

ICSI, mostra-se muitíssimo interessante à resolução da problemática que se impõe. 

Isso porque a ICSI, técnica mais moderna de fecundação artificial e que 

aumenta a probabilidade do resultado gravidez entre 40 e 50% por ciclo70, parece ter 

grande potencial para substituir ou, ao menos, diminuir a utilização da técnica de 

fertilização in vitro – FIV tradicional, na medida em que seriam fecundados apenas os 

óvulos necessários à realização do procedimento de reprodução assistida, evitando-

se a criopreservação de embriões pré-implantatórios não transferidos ao útero 

materno. Tal medida mostra-se prospectiva, na medida em que colocaria fim ao 

                                                 
68 LORENTZ, Joaquim Toledo. Op. cit., pp. 332-333. 
69 ELNAHAS, Ahmed; ALCOLAK, Ebru; MARAR, Ehab Abu; ELNAHAS, Tamer; ELNAHAS, Kareem; 
PALAPELAS, Vassili; DIEDRICH, Klaus; AL-HASANI, Safaa. Vitrification of human oocytes and 
diferente development stages of embryos: An overview. Middle East Fertility Society Journal, 2010, 
n. 15, p. 5. Disponível em: <goo.gl/8gfhvF>. Acesso em: 02 abr. 2017. 
70 SERVIÇO DE REPRODUÇÃO HUMANA DO HOSPITAL SÃO PAULO. Injeção intracitoplasmática 
de espermatozoides (ICSI). Disponível em: <http://goo.gl/lcYNCu>. Acesso em: 01 nov. 2015. 
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crescimento anual desproporcional e desarrazoado de embriões humanos 

“produzidos”71 e congelados em clínicas de reprodução assistida72. 

Considerada uma alternativa para o destino dos embriões pré-implantatórios, 

insta ressaltar que a adoção ou acolhimento implantatório já é permitida no Brasil 

desde a edição da Resolução CFM n. 1.358/9273, repetindo-se tais disposições nas 

Resoluções CFM n. 1.957/2010, n. 2.013/2013, 2.121/2015 e, atualmente, na 

Resolução CFM n. 2.168/2017. Entretanto, considerando-se a importância da matéria, 

tanto para os embriões humanos criopreservados quanto para as pessoas que 

desejam acolhê-los, compreende-se por inadmissível a letargia do Estado brasileiro 

em regulamenta-la através de espécie normativa mais adequada para tanto: a Lei. 

Vê-se que, na contramão disso, a Lei n. 11.105/2005, também conhecida 

como Lei de Biossegurança, trouxe outra solução da “doação” para fins de pesquisas 

e terapias com células-tronco embrionárias, autorizada após o decurso do lapso 

temporal de três anos de criopreservação74. Não obstante à lacuna existente no 

dispositivo legal a respeito dos embriões que foram congelados após 28 de março de 

                                                 
71 Utilizamos o termo “produzido” no intuito de criticar o seu emprego frequente tanto para denominar 
o órgão responsável pelo controle e fiscalização dos dados das clínicas de reprodução assistida no 
Brasil, a saber, o Sistema Nacional de Produção de Embriões – SisEmbrio/ANVISA, quanto seus 
respectivos relatórios anuais, o que demonstra claramente o posicionamento equivocado do Estado 
brasileiro em relação à natureza jurídica do embrião pré-implantatório. Entendemos que a melhor 
denominação para o referido órgão seria Sistema Nacional de Concepção de Embriões, afastando, 
portanto, a alusão à reificação da natureza humana. 
72  Foram criopreservados 5.539 embriões humanos em 2008, 8.058 em 2009, 21.254 em 2010, 
26.283 em 2011, 32.181 em 2012, 38.062 em 2013, 47.812 em 2014, 67.359 em 2015 e 66.597 em 
2016. É claro que o crescimento do número de embriões criopreservados apontado nos relatórios 
SisEmbrio também se deve à crescente adesão dos chamados Bancos de Tecidos e Células 
Germinativas – BTCG ao sistema. Isso porque em 2008 apenas 33 (trinta e três) deles encaminharam 
seus dados de “produção” anual, número esse que em 2016 subiu para 141 (cento e quarenta e uma). 
Entretanto, se o número de adesão cresceu 355% entre os anos de 2008 a 2016, o número de 
embriões criopreservados teve um aumento de 1116%. Numa relação proporcional entre adesão x 
criopreservação, vê-se que o número de embriões criopreservados entre os anos de 2008 e 2016 
subiu mais de três vezes. (SISTEMA NACIONAL DE PRODUÇÃO DE EMBRIÕES – 
SISEMBRIO/ANVISA. Relatórios SisEmbrio. Disponível em: <goo.gl/KnLGhE>. Acesso em: 29 nov. 
2017). 
73 JUNGES, José Roque; ANJOS, Márcio Fabri dos. Nota da Sociedade Brasileira de Bioética (SBB) 
em relação à pesquisa com células-tronco embrionárias. Disponível em: <http://goo.gl/hSX39L>. 
Acesso em: 01 nov. 2015. 
74 Dispõe o artigo 5º, inciso II que é permitida para fins de pesquisa e terapia a utilização de células-
tronco embrionárias extraídas de embriões “[...] congelados há 3 (três) anos ou mais, na data da 
publicação desta Lei, ou que, já congelados na data da publicação desta Lei, depois de completarem 
3 (três) anos, contados a partir da data de congelamento”. (BRASIL. Lei de Biossegurança (Lei n. 
11.105/2005). Brasília: Presidência da República, 2005. Disponível em: <http://goo.gl/48P4Sg>. 
Acesso em 02 nov. 2015). 
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2005, data de publicação da Lei de Biossegurança, é importante salientar que tal 

critério temporal, no nosso sentir, mostra-se arbitrário e totalmente destituído de 

qualquer embasamento científico sólido o suficiente para justificá-lo, constituindo um 

argumento utilitarista que vê nos embriões humanos um insumo interessante ao 

prosseguimento de pesquisas biotecnológicas com células totipotentes. 

O permissivo legal contido no inciso II do artigo 5º da Lei de Biossegurança 

afasta-se do fundamento da inviabilidade embrionária75  utilizado pelo inciso I do 

mesmo dispositivo, pautando-se somente pelo decurso do prazo de três anos de 

criopreservação, na medida em que as membranas utilizadas pelo embrião humano 

para a realização da nidação supostamente sofreriam os efeitos da oxidação do 

congelamento a -190°C, tornando absolutamente baixas as chances de gestação, o 

que impossibilitaria a sua transferência ao útero materno para fins de reprodução 

assistida 76 . Assim, tal situação, semelhante à doação de órgãos para fins de 

transplantes, permitiria, em tese, as pesquisas com células-tronco embrionárias. 

Ocorre que não são poucos os registros de crianças saudáveis nascidas a 

partir da transferência de embriões criopreservados por períodos muito superiores, 

podendo-se citar como exemplos nascimentos ocorridos a partir da implantação de 

embriões congelados a mais de sete anos (Espanha, 2005)77, treze anos (Estados 

Unidos, 2005)78, vinte anos (Estados Unidos, 2010)79 ou, mais recentemente, vinte e 

                                                 
75  O conceito de inviabilidade embrionária é posterior à Lei de Biossegurança, sendo trazido ao 
ordenamento jurídico brasileiro através do seu Decreto regulamentador, o Decreto n. 5.591/2005. 
Dispõe o artigo 3º, inciso XIII, do referido Decreto que embriões inviáveis são “aqueles com alterações 
genéticas comprovadas por diagnóstico pré implantacional, conforme normas específicas 
estabelecidas pelo Ministério da Saúde, que tiveram seu desenvolvimento interrompido por ausência 
espontânea de clivagem após período superior a vinte e quatro horas a partir da fertilização in vitro, ou 
com alterações morfológicas que comprometam o pleno desenvolvimento do embrião”. (BRASIL. 
Decreto n. 5.591, de 22 de novembro de 2005. Brasília: Presidência da República, 2005. Disponível 
em: <http://goo.gl/pihV1n>. Acesso em: 02 nov. 2015). 
76 ROCHA. Cármen Lúcia Antunes. Voto proferido em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 
3510/DF. Brasília: Supremo Tribunal Federal, 2008, p. 19. Disponível em: <http://goo.gl/votXwG>. 
Acesso em: 01 nov. 2015. 
77  SCAVOLINI, Francesco. Adotar embriões congelados. Portal Folha de São Paulo. São Paulo: 
08 mai. 2007. Disponível em: <http://goo.gl/IqxHRo>. Acesso em: 02 nov. 2015. 
78 PORTAL BBC NEWS. Longest frozen embryo baby born. Reino Unido: 06 jun. 2005. Disponível em: 
<goo.gl/AgVPj3>. Acesso em: 13 fev. 2017. 
79 PORTAL DAILY MAIL ON LINE. Scientific breakthrough: Healthy baby born from frozen embryo that 
is TWENTY years old. Reino Unido: Daily Mail, 11 out. 2010. Disponível em: <http://goo.gl/yuVO>. 
Acesso em: 01 nov. 2015. 
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quatro anos (2017)80 , casos que, sem sombra de dúvida, colocam em xeque o 

critério temporal adotado pela Lei de Biossegurança brasileira, levando-nos a crer 

que, biologicamente, não há um prazo máximo de criopreservação que determine, 

a despeito da utilização de protocolos sérios, a viabilidade embrionária81. 

Tanto isso é verdade que, mesmo quando delimitado, o prazo máximo de 

criopreservação de embriões pré-implantatórios varia muito de país para país, 

havendo discordância a respeito de tal critério, inclusive, entre nações de origem 

europeia, podendo-se citar, a título de exemplo, o Reino Unido, que estipula um 

lapso temporal máximo de 10 anos82 para a prática. A França adota o prazo de cinco 

anos, salvaguardado o projeto parental83, hipótese em que poderá este extender-se. 

Em Portugal, semelhantemente ao Brasil, adota-se o prazo de três anos84. 

Parece-nos claro, portanto, que as pesquisas e terapias com células-tronco 

embrionárias, da maneira como colocada pelo artigo 5º da Lei de Biossegurança 

(Lei n. 11.105/2005), contrariam tanto o Código de Nuremberg (1947), quanto a 

Declaração de Helsinque (1967), além de muitos outros diplomas internacionais, na 

                                                 
80

 PORTAL BBC NEWS. ‘Longest-frozen' embryo born 24 years on. EUA e Canadá: 20 dez. 2017. 
Disponível em: <goo.gl/c69wMM>. Acesso em: 26 dez. 2017. 
81 TESTART, Jacques. O ovo transparente. Tradução: Mary Amazonas Leite de Barros. São Paulo: 
EDUSP, 1995, p. 76. 
82 Dispõe o artigo 14 (4): “The statutory storage period in respect of embryos is such period not 
exceeding ten years as the licence may specify”. (REINO UNIDO. Human Fertilisation and Embryology 
Act 1990 (amended by the Human Fertilisation and Embryology Act 2008). Disponível em: 
<http://goo.gl/VdyPfD>. Acesso em: 18 jun. 2016). 
83 Dispõe o artigo L2141-4, inciso III: “Dans le cas où l'un des deux membres du couple consultés à 
plusieurs reprises ne répond pas sur le point de savoir s'il maintient ou non son projet parental, il est 
mis fin à la conservation des embryons si la durée de celle-ci est au moins égale à cinq ans. Il en est 
de même en cas de désaccord des membres du couple sur le maintien du projet parental ou sur le 
devenir des embryons”. Por sua vez, o inciso IV aponta que: “Lorsque les deux membres d'un couple, 
ou le membre survivant, ont consenti, dans les conditions prévues aux articles L. 2141-5 et L. 2141-6, 
à l'accueil de leurs embryons et que ceux-ci n'ont pas été accueillis dans un délai de cinq ans à 
compter du jour où ce consentement a été exprimé par écrit, il est mis fin à la conservation de ces 
embryons”. (FRANÇA. Loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique (Modifié par LOI 
n°2011-814 du 7 juillet 2011, art. 34). Paris: 2004. Disponível em: <http://goo.gl/xmSm4R>. Acesso em: 
01 nov. 2015). 
84  Dispõe o artigo 25.1: “Os embriões que, nos termos do artigo anterior, não tiverem de ser 
transferidos, devem ser criopreservados, comprometendo-se os beneficiários a utilizá-los em novo 
processo de transferência embrionária no prazo máximo de três anos”. O artigo 25.2, por sua vez, 
permite o acolhimento embrionário, apontando que: “Decorrido o prazo de três anos, podem os 
embriões ser doados a outro casal cuja indicação médica de infertilidade o aconselhe, sendo os factos 
determinantes sujeitos a registo”. Finalmente, segundo o artigo 25.5: “Aos embriões que não tiverem 
possibilidade de ser envolvidos num projecto parental aplica-se o disposto no artigo 9º”. (PORTUGAL. 
Lei n. 32, de 11 de julho de 2006. Assembleia da República, 2006. Disponível em: <goo.gl/kVVcFA>. 
Acesso em: 13 out. 2017). 
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medida em que a extração de tal material biológico implica na morte imediata do 

embrião, um ser humano em seu primeiro e mais frágil momento de vida. 

Nesse sentido, Cláudia Maria de Castro Batista, Professora Adjunta e 

Pesquisadora na área de Biologia de células-tronco e terapias celulares da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, Pós-Doutora em Neurociências, na 

área de células-tronco neurais no cérebro adulto, pela Universidade de Toronto, 

Canadá, em entrevista cedida ao Portal Zenit, assevera que: 

 
O valor da vida humana é um valor universal, não depende do tempo 
nem da cultura de um grupo social. A reflexão bioética se faz 
necessária quando, por exemplo, não está claro para legisladores e 
cientistas, que o progresso da ciência em si não justifica qualquer 
procedimento, mesmo que este traga benefícios futuros para a 
coletividade. É fundamental ter como princípio o benefício também 
para o embrião, uma vez que este é primeiramente um ser humano e 
não apenas material biológico85. 

 

Como bem assevera Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka que o papel 

da bioética encerra-se no “papel de levantar questões, registrar inquietações, alinhar 

possibilidades de acerto e de erro, de benefício e de malefício”, de práticas 

biomédicas e biotecnológicas que possam, direta ou indiretamente, afetar a vida 

humana sobre a terra. Cabe, entretanto, ao biodireito a definição, por princípio, de 

qual humanidade que a atual geração deseja para si e para as futuras gerações86. 

A adoção do critério temporal, enquanto permissivo da doação do embrião 

pré-implantatório para fins de pesquisas e terapias com células-tronco embrionárias, 

no nosso sentir, torna o ser humano, em seu estágio inicial de desenvolvimento vital, 

um mero insumo biotecnológico, instrumentalizando a natureza humana e 

vilipendiando a dignidade que lhe é ínsita, situação que promove uma clara inversão 

de valores: a medicina e a tecnologia, que deveriam ser utilizadas em benefício da 

saúde e do bem estar da humanidade, quase que ironicamente, a esse pretexto, se 

voltam contra ela em seu momento de maior fragilidade, tornando o homem em 

                                                 
85 SIQUEIRA, Thácio. Está chegando o Seminário Nacional Juventude e Bioética, promovido pela 
CNBB: entrevista com a Dra. Cláudia M. C. Batista. Nova York: Portal Zenit, Notícias do Mundo, 06 jul. 
2012. Disponível em: <http://goo.gl/5HzVZ9>. Acesso em: 02 nov. 2015. 
86  HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Bioética e biodireito: revolução biotecnológica, 
perplexidade humana e prospectiva jurídica inquietante. In: CANEZIN, Claudete Carvalho (Coord.). 
Arte jurídica: biblioteca científica de direito civil e processo civil. Curitiba: Juruá, 2006, p. 25. 
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estado embrionário num mero objeto, sujeito à vil experimentação 87 , devendo, 

portanto, ser obstada pela firme e séria atuação do biodireito. 

Sem olvidar da decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da 

Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.510/DF, entendemos que o diagnóstico pré-

implantatório e outros exames necessários à verificação da inviabilidade genética ou 

evolutiva 88  estão para a doação de embriões humanos para a realização de 

pesquisas e terapias com células-tronco embrionárias tal como o diagnóstico de 

morte cerebral está para a doação de órgãos. 

Portanto, a elaboração e efetiva exigibilidade ética e jurídica de observância a 

protocolos sérios voltados para a constatação da inviabilidade genética ou evolutiva 

do embrião pré-implantatório criopreservado – até mesmo por uma questão de 

coerência com o conceito de inviabilidade embrionária trazido pelo artigo artigo 3º, 

inciso XIII, do Decreto n. 5.591/2005 – é conditio sine qua non à legitimidade e 

constitucionalidade de sua doação para pesquisas e terapias com células-tronco 

embrionárias, privilegiando o direito à vida e a dignidade da pessoa humana sem, no 

entanto, abdicar do princípio da solidariedade. 

Entretanto, é de fundamental importância destacar que a invocação do 

princípio da dignidade da pessoa humana, constituído por valores e axiomas de 

ordem religiosa, filosófica e, consequentemente, jurídica89, não é aqui utilizado como 

uma última e desesperada tentativa de levar-se a efeito exageros e impropérios em 

                                                 
87 CAYRON, Jocelyne. L 'expérimentation humaine et la recherché biomédicale: dix ans d'application 
de la loi Huriet. In: SÉRIAUX, Alain. Le droit de la biologie humaine: vieux débats, nouveaux enjeux. 
Coord. Paris: Ellipses. 2000, p. 19. 
88  Segundo os autores: “Cabe ainda definir o que significa exatamente embrião inviável. 
A inviabilidade poderia ser interpretada como parada completa de desenvolvimento: 
morte embrionária. Neste caso nada mais resta que o descarte do embrião, pois nem mesmo para 
doação de célula-tronco ele se prestaria. Então o conceito de inviabilidade não seria diretamente do 
embrião, mais sim, da inviabilidade da obtenção de gestação viável a partir deste embrião. Surgem, 
assim, dois raciocínios: a inviabilidade genética, caracterizada por alterações do embrião 
comprovadas pelo diagnóstico pré-implantacional, incompatíveis com a vida, ou que não foram 
comprovadas por falhas da técnica, mas com elevado risco; e a inviabilidade evolutiva, ou seja, 
quando a transferência uterina do embrião não resultaria em gravidez”. (DONADIO, Nilka Fernandes; 
DONADIO, Nilson; CELESTINO, Carlos Oliveira; AOKI, Tsutomu. Op. cit.). 
89 TOMASEVICIUS FILHO, Eduardo. Direito Civil entre a vida e a morte. Revista da Faculdade de 
Direito da Universidade de São Paulo, v. 100, jan/dez. 2005, p. 436. 
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seu nome, lançando tal princípio no vazio dos discursos políticos e jurídicos 90 , 

mediante aquilo que José Antônio Dias Toffolli chamaria de “principiolatria sem 

grandes freios”91.  

O princípio da dignidade da pessoa humana, estrutura basilar e essencial da 

bioética92, será utilizado ao longo do presente trabalho sob o prisma do magistério de 

Helena Regina Lobo da Costa, cingindo-se a uma atuação minimalista e restrita, 

voltada estritamente à manutenção do chamado mínimo existencial93, ou seja, do 

núcleo duro dos direitos fundamentais94. 

Ingo Wolfgang Sarlet, nessa mesma esteira de raciocínio, assevera: 

 

Temos por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e 
distintiva de cada ser humano que o faz merecedor do mesmo 
respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, 
implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres 
fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer 
ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir 
as condições existenciais mínimas para uma vida saudável [...].95 

 

Ao tratar dos direitos do nascituro implantado, os quais compreendemos por 

absolutamente aplicáveis ao nascituro pré-implantatório, haja vista perfazerem o 

mínimo necessário à existência e continuidade evolutiva do referido ser, impondo 
                                                 
90 BARRETTO, Vicente de Paulo. A ideia de pessoa humana e os limites da Bioética. In: BARBOZA, 
Heloisa Helena et al (orgs.). Novos temas de biodireito e bioética. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, 
p. 219. 
91 TOFFOLI, José Antonio Dias. Voto prolatado quando do julgamento do Recurso Extraordinário n. 
363.889/DF. Brasília: Supremo Tribunal Federal, Plenário, 02 jun. 2011, p. 2. Disponível em: 
<goo.gl/1YkERT>. Acesso em: 30 mar. 2017. 
92 ARNOLD, Rainer. Bioética e Constituição – os limites constitucionais da biotecnologia. In: BARROS, 
Sérgio; ZILVETI, Fernando (coords.). Direito constitucional – estudos em homenagem a Manoel 
Gonçalves Ferreira Filho. São Paulo: Dialética, 1999, p. 240. 
93  BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais. O princípio da 
dignidade da pessoa humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 191. 
94 Segundo o magistério de Helena Regina Lobo da Costa, “para que tenha maior capacidade de 
concretização, seja mais escrutinável e crie melhores condições paa definição dos comportamentos 
que devem ser adotados para atingí-lo, esse estado de coisas estabelecido pelo princípio da 
dignidade humana precisa ser concebido de modo minimalista e restrito. Por tal motivo, deve-se 
entender que a dignidade determina o respeito aos núcleos dos direitos à vida, à integridade física ou 
psíquica, à liberdade, à autonomia, à igualdade e à garantia a um mínimo de condições materiais, de 
modo a não dominar ou subjugar a pessoa humana”. (COSTA, Helena Regina Lobo. Dignidade 
humana: breves reflexões. In: PASCHOAL, Janaina Conceição; SILVEIRA, Renato de Mello Jorge 
(coords.). Livro homenagem a Miguel Reale Júnior. 1. ed. Rio de Janeiro: LMJ Mundo Jurídico, 2014, 
p. 214). 
95  SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2001, p. 60. 
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ao Estado a obrigação de agir contra situações econômicas, culturais e morais 

degradantes, que tornem um determinado sujeito indigno do tratamento social 

reservado à generalidade96. Hélcio Maciel França Madeira acertadamente salienta 

que se o seu reconhecimento “não for prático, nem lhe for vantajoso, desconsidera-

se a sua própria existência na natureza (in rerum natura). Se vantajoso, considera-

se já nascido, já na realidade humana (in rebus humanis)”97. 

Partilhamos do pensamento supramencionado para afirmar: o estabelecimento 

de protocolos sérios, voltados ao reconhecimento e homenagem do verdadeiro 

princípio da dignidade humana – enquanto vedação à redução do mínimo existencial 

– titularizado pelo embrião humano pré-implantatório desde a sua concepção, teria 

três resultados práticos essenciais: (i) atribuir-lhe, pelo simples fato de existir e, 

portanto, pertencer à raça humana, aquilo que Roberto Andorno chama de 

“dignidade ontológica”, equiparando-o, adequadamente, ao nascituro – a pessoa por 

nascer – e, ainda, à pessoa já nascida 98 , proibindo-se, ato contínuo, qualquer 

tratamento reducionista ou degradante99; (ii) tornar necessária a efetiva constatação 

da inviabilidade evolutiva ou da morte embrionária – que, diga-se de passagem, já 

não mais se mostra uma barreira intransponível para a extração de células-tronco100 

– para que seja autorizada a sua doação para fins de pesquisas e terapias e; 

(iii)  afastar a absurda a ideia de descarte do embrião humano pré-implantatório 

                                                 
96 TOMASEVICIUS FILHO, Eduardo. Direito Civil entre a vida e a morte, p. 437. 
97 MADEIRA, Hélcio Maciel França. “Qui in utero est”. Tese apresentada no âmbito do programa de 
pós-graduação da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo como exigência parcial para a 
obtenção do título de Doutor em Direito, sob a orientação do Professor Titular Doutor Eduardo C. 
Silveira Marchi. São Paulo: FDUSP, 2002, p. 99. 
98 Referindo-se, pois, aos direitos do nascituro, Pierangelo Catalano assevera que “a pandectística e a 
civilística europeias eliminaram conceitualmente a concretitude da relação ‘naturalística’ entre qui in 
utero est e homo, contribuindo, assim, para a negação, no plano normativo, da paridade ontológica”. 
(CATALANO, Pierangelo. Os nascituros entre o direito romano e o direito latino-americano 
(a propósito do art. 2.º do Projeto de Código Civil brasileiro). São Paulo: Revista de Direito Civil, 1988, 
n. 45, p. 9). 
99 ANDORNO, Roberto. Bioética y dignidad de la persona. Madrid: Tecnos. 1998, p. 57. 
100 “For the first time this study describes derivation of fully characterized hESC [human embryonic 
stem cells] lines using morulae of both good and poor quality, as well as arrested embryos. We 
demonstrated that arrested embryos, which never reach the morula or blastocyst stage and are 
generally regarded as “dead”, have proliferative potential and could be used for the derivation of hESC 
under suitable in vitro conditions”. (ZHANG, Xin;  STOJKOVIC, Petra; PRZYBORSKI, Stefan; COOKE, 
Michael; ARMSTRONG, Lyle; LAKO, Majlinda; STOJKOVIC, Miodrag. Derivation of human embryonic 
stem cells from developing and arrested embryos. Wiley On Line Library: Stem Cells, vol. 24, 12. ed., 
21 set. 2006. Disponível em: <http://goo.gl/fxsRu0>. Acesso em: 10 jun. 2016) 
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valendo-se, para tanto, de meros e absolutamente duvidosos critérios temporais, tal 

como permitido pela Resolução CFM n. 2.168/2017, em repetição do erro cometido 

pela Lei de Biossegurança. 
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PARTE II. O INÍCIO DA VIDA HUMANA 

 

O advento das técnicas de reprodução assistida teve como consequência 

lógica uma intensificação dos debates multidisciplinares, inclusive de ordem religiosa, 

a respeito de questões essenciais à própria existência humana, atinentes à 

delimitação do conceito de vida e, consequentemente, ao momento biológico que 

marca o seu início. Entretanto, como veremos a seguir, ainda estamos longe de 

atingir a unanimidade sobre esse assunto. 

 

CAPÍTULO I 

COMPREENSÃO RELIGIOSA 

 

No campo religioso, por exemplo, podemos citar o dogma católico, que se 

expande ao cristianismo em geral, segundo o qual o a vida humana se inicia na 

fecundação, momento em que passa a existir um ser humano em processo de 

formação101. Tal linha de raciocínio fica muito clara a partir de nota publicada por 

Dom Orani João Tempesta quando do julgamento de improcedência da Ação Direta 

de Inconstitucionalidade (ADIn) n. 3.510-0102, referente às pesquisas e terapias com 

células-tronco embrionárias, a saber: 

 

Essa decisão demonstrou pelo resultado da mesma a divisão de 
opiniões dos ministros e nos recorda que a questão não é uma 
opinião religiosa e sim a ‘promoção e defesa da vida humana, desde 
a fecundação, em qualquer circunstância em que esta se encontra’. 
‘Sendo uma vida humana, segundo asseguram a embriologia e a 
biologia, o embrião tem direito à proteção do Estado. A circunstância 
de estar ‘in vitro’ ou no útero materno não diminui e nem aumenta 
esse direito’. (CNBB)103. 

 

                                                 
101 BARCHIFONTAINE, Christian de Paul de. Bioética e início da vida: alguns desafios. São Paulo: 
Editora Ideias e Letras, Centro Universitário São Camilo, 2004, p. 111. 
102 Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta em 30 de maio de 2005 pelo então Procurador Geral 
da República, Dr. Cláudio Lemos Fonteles, pugnando pelo reconhecimento da inconstitucionalidade 
do artigo 5º da supramencionada Lei de Biossegurança. Em 29 de maio de 2008, o Supremo Tribunal 
Federal brasileiro julgou improcedente a referida ação. 
103 TEMPESTA, Dom Orani João. O círio e a vida. Portal Sal e Luz: 01 jun. 2008. Disponível em: 
<http://sal.zip.net/arch2008-06-01_2008-06-30.html>. Acesso em: 01 nov. 2015. 
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Para a doutrina espírita, entretanto, a concepção traz à lume única e 

exclusivamente o que se costuma chamar no kardecismo de “laço fluídico” que vai se 

estreitando até o momento do nascimento que, de maneira efetiva e irreversível, 

perfaria o marco inicial da vida humana. É o que se constata do Livro dos Espíritos, 

pergunta n. 344, em que Kardec questiona qual seria o momento em que a alma se 

une ao corpo, obtendo como resposta: 

 

A união começa na concepção, mas não se completa senão no 
momento do nascimento. Desde o momento da concepção, o Espírito 
designado para tomar determinado corpo a ele se liga por um laço 
fluídico, que se vai encurtando cada vez mais, até o instante em que 
a criança vem à luz; o grito que então se escapa de seus lábios 
anuncia que a criança entrou para o número dos vivos e dos servos 
de Deus104. 

 

Para o Judaísmo, a vida humana se inicia apenas com o quadragésimo dia 

após a fecundação quando, segundo seu dogma, o embrião humano começa a 

adquirir forma humana105. 

Para o Budismo, não há um início e nem tampouco um fim para a vida 

humana, perfazendo-se essa num processo cíclico contínuo, entendendo que a vida 

humana é apenas uma forma de vida que depende de várias outras, tais como a vida 

animal, vegetal, dentre outras106.  

Em contrapartida, o islamismo compreende que a vida tem o seu início 

quando Alá (Deus) sopra as narinas do feto infundindo-lhe a alma vivente, o que viria 

a ocorrer por volta do 120º dia de gestação107, enquanto o hinduísmo considera a 

fecundação como marco inicial da vida humana, fenômeno biológico capaz de fundir 

a alma à matéria, dando origem a um novo ser108. 

 

                                                 
104 KARDEC, Allan. O livro dos espíritos: princípios da doutrina espírita. Livro Segundo. Capítulo VII – 
Retorno à vida corporal. Item II – União da alma com o corpo – Abortos. Pergunta 344. Disponível em: 
<http://goo.gl/zVTtaj>. Acesso em: 01 nov. 2015. 
105 BAECK, Leo. L’Essence du judaïsme. Paris: Editora PUF, 1993, p. 35. 
106 BARCHIFONTAINE, Christian de Paul de. Bioética no início da vida. Revista Pistis Prax: Teologia e 
Pastoral, v.2, n.1, Curitiba: 2010, p. 45. 
107  BARCHIFONTAINE, Christian de Paul de. Bioética e início da vida. In: MIGLIORE, Alfredo 
Domingues Barbosa; SCALQUETTE, Ana Cláudia; LIMA, Cíntia Rosa Pereira de; BERGSTEIN, 
Gilberto (Coords.). Dignidade Da Vida Humana. São Paulo: LTr, 2010, p. 15. 
108 Idem. 
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CAPÍTULO II 

COMPREENSÃO CIENTÍFICA 

 

Cientificamente, diversos são os posicionamentos a respeito de qual seria o 

marco inicial da vida humana, de maneira que, existem aqueles compreendem que 

tal fenômeno só ocorreria a partir da concepção, entendida essa como sinônimo de 

fecundação, bem como outros, defensores de teorias diversas, compreendendo que 

a vida humana só poderia vir a ser assim considerada a partir do sexto dia a contar 

da implantação no útero materno, por intermédio do fenômeno da nidação; do 

décimo primeiro dia, com o aparecimento do sulco neural; do vigésima quarta 

semana, quando do atingimento da viabilidade e, ainda; a partir do nascimento109. 

Joaquim Toledo Lorentz 110  tece interessantes comentários a respeito da 

chamada teoria da configuração dos órgãos; da formação do sistema nervoso e da 

consequente funcionalidade cerebral e, finalmente; da viabilidade. 

Segundo o autor, pela teoria da configuração dos órgãos entende-se que até o 

desenvolvimento total do corpo humano não se haveria de falar na existência de uma 

pessoa, uma vez que esta não estaria plenamente formada, não sendo possível sua 

consideração enquanto indivíduo. Tal compreensão nos faz pensar na figura do 

nascituro, ser concebido, não nascido e que se encontra em processo de 

desenvolvimento fetal no útero materno, destinatário de proteção jurídica desde os 

primeiros momentos de sua existência, o que nos leva a discordar de tal 

entendimento. 

A teoria da formação do sistema nervoso e da consequente funcionalidade 

cerebral, também conhecida como teoria neurológica traz à baila o critério de morte, 

porém, em sentido inverso, ou seja, a natureza humana só haveria de ser atribuída 

ao embrião a partir da formação de um sistema nervoso e de um cérebro 

funcionalmente ativo, capaz de autodeterminar as suas ações. 

                                                 
109 ALBANO, Lílian José. Biodireito: Os avanços da genética médica e seus efeitos jurídicos. São 
Paulo: Atheneu, 2004, p. 34. 
110 LORENTZ, Joaquim Toledo. O início da vida humana. In: SÁ, Maria de Fátima Freire de (coord.). 
Biodireito. Belo Horizonte: Editora Del Rey, 2002, pp. 338-339. 
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Entretanto, é importante destacar que a formação do sistema nervoso nada 

mais é uma das mais diversas etapas pelas quais o embrião haverá de passar para 

que venha a atingir a sua formação completa enquanto pessoa humana. Isso porque 

o zigoto, desde a sua constituição, já possui uma identidade genética característica, 

absolutamente distinta da de seus genitores, sendo senhor de seu próprio 

desenvolvimento, interagindo com o ambiente uterino para o fim de executar o 

programa genético do qual é detentor desde a sua constituição. Nesse sentido, insta 

destacar que: 

 
[...] toda a informação genética necessária para autocomandar o 
desenvolvimento do zigoto, do embrião, do feto, do recém-nascido, 
da criança, do adolescente e do adulto, está presente desde a 
concepção do ser humano (genoma humano), é possível afirmar que: 
a) existe identidade genética absoluta em todas as células somáticas 
do organismo humano e entre estas e a célula somática inicial, o 
zigoto; e b) o zigoto tem o projeto e a auto-suficiência para, 
interagindo com o ambiente, constituir um ser humano adulto111.  

  

Já os adeptos da teoria da viabilidade, também conhecida como teoria 

ecológica da vida humana, compreendem que só se pode falar em vida humana 

quando o nascituro alcançar um grau de desenvolvimento mínimo para sobreviver 

fora do útero, interagindo com o ambiente externo.  

Ocorre, porém, que tal teoria atribui tratamento desigual a seres 

ontologicamente iguais, que se mostram igualmente necessitados de garantias 

mínimas para o desenvolvimento pleno de suas potencialidades. Isso porque, para 

que o nascituro possa alcançar a chamada viabilidade extrauterina, faz-se 

necessário salvaguardar sua vida e dignidade desde as primeiras fases de 

desenvolvimento intrauterino, visto que essenciais ao atingimento de tal objetivo. 

Tomando como critério o diagnóstico de morte encefálica para a definição do 

término da vida humana, outros compreendem que, em contrapartida, embrião só 

poderia ser considerado como uma vida humana a partir do décimo quarto dia pós-

fecundação, uma vez que tal momento coincidiria com o término do processo de 

nidação intrauterina e início da constituição da chamada linha primitiva, responsável 

                                                 
111 AZEVEDO, Eliane Elisa de Souza e. Aborto. In: GARRAFA, Volnei; COSTA, Sérgio Ibiapina (org.).  
A bioética no século XXI. Brasília: UNB, 2000, pp.87-88. 
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pela formação do sistema nervoso central e da coluna cervical112. Tal teoria está 

intimamente relacionada com a noção de pré-embrião, adotada pelo Relatório 

Warnock para fins iminentemente utilitaristas, desenvolvida para afastar discussões 

éticas mais aprofundadas a respeito da manipulação embrionária e, invariavelmente, 

da reificação do ser humano a serviço da biotecnologia113. 

O fato é que a terminologia pré-embrião se mostra absolutamente equivocada, 

sendo certo que, além de demonstrar um nítido desejo de diminuição do valor 

atribuído à vida humana embrionária114, não se encontra amparada por qualquer 

constatação científica que se mostre suficientemente apta a amparar concretamente 

tal distinção. Trata-se, na verdade, de termo criado e empregado em arenas políticas 

para permitir que embriões com menos de quatorze dias possam ser livremente 

manipulados e pesquisados, servindo como insumos em pesquisas e terapias com 

células-tronco embrionárias, sem qualquer tipo de preocupação moral por parte de 

pacientes submetidos às técnicas de reprodução assistida115. 

Um desdobramento da teoria do décimo quarto dia é o argumento de que, 

muito embora já se possa falar em individualidade e unicidade genética, não se 

poderia dizer o mesmo no sentido morfológico, haja vista que até o implemento do 

referido lapso temporal o zigoto ainda poderá se desdobrar em partes idênticas, 

dando origem a uma gestação gemelar monozigótica, razão pela qual, não se 

podendo constatar a existência de um indivíduo, não haveria que ser falar em 

destinatário dos direitos e garantias ditos individuais. 

Discordamos do referido argumento porque a possibilidade do zigoto se 

desdobrar em partes idênticas, dando azo à chamada gestação gemelar 

monozigótica, não implica em qualquer óbice à proteção do embrião humano pré-

implantatório, uma vez que sobrevindo a ocorrência de tal fenômeno, dar-se-á azo à 

                                                 
112  BRAGA, Renata. Por um estatuto jurídico do embrião humano. In: SILVA, Reinaldo Pereira; 
AZEVEDO, Jackson Chaves de (coords.). Direitos de família: uma abordagem interdisciplinar. 
São Paulo: LTr, 1999, p. 69. 
113 CHINELLATO, Silmara Juny de Abreu. Reprodução humana assistida: aspectos civis e bioéticos, 
p. 107. 
114 ESHRE TASK FORCE ON ETHICS AND LAW. The moral status ofthe pre-implantation embryo. 
European Society of Human Reproduction And Embriology: Human Reproduction, v. 16, n. 5, 2.001, 
p. 1.047. 
115 SILVER, Lee M. Remaking Eden: Cloning and Beyond in a Brave New World. Nova York: Avon 
Books, 1997, p. 39. 
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existência de dois ou mais seres humanos, igualmente titulares do direito à vida e de 

dignidade desde as etapas iniciais de seu desenvolvimento embrionário. Tal 

possibilidade deveria, ao bem da verdade, advogar a favor da tutela da vida 

embrionária desde a sua fase mais primitiva, na medida em que se estaria tutelando 

não apenas os direitos fundamentais de um, mas de dois ou até mesmo mais 

pessoas em sua fase de maior fragilidade evolutiva, desde a sua constituição 

genética, iniciando-se quanto ao primeiro desde a sua concepção e, quanto aos 

demais a partir da cisão gemelar116. 

Não obstante, não se pode confundir individualidade e unicidade com 

indivisibilidade, única circunstância que daria alguma força a tal argumento. Isso 

porque a divisão gemelar monozigótica implementa-se, ao bem da verdade, pela 

derivação de um indivíduo a partir de outro indivíduo. Nesse sentido, bem assevera 

Ramón Lucas Lucas: 

 

A definição de pessoa como substância individual faz uso do conceito 
aristotélico de substancia, que é sempre um tode ti, e não um átomon. 
Com base nesse raciocínio, parece lógico que o fato da divisão em 
gêmeos não contradiz a individualidade. O que acontece na gênese 
dos gêmeos não é que o indivíduo é convertido em dois, mas que de 
um indivíduo outro é gerado. Poder-se-ia dizer que esse segundo 
indivíduo é gerado por reprodução agâmica. Uma situação biológica 
unitária, um indivíduo humano, deu origem por divisão a outro 
indivíduo humano117. 

 

Ademais disso, não se pode olvidar que pesquisas recentes conduzidas por 

Carl Bruder, da Universidade do Alabama, em Birminghan118, cujos resultados foram, 

                                                 
116  SILVA, Reinaldo Pereira e. Bioética de Biodireito: as implicações de um reencontro. In: Acta 
Bioethica. Santiago do Chile: 2002, ano VIII, n° 2, p. 204. Disponível em: <goo.gl/v7Ny6x>. Acesso em: 
23 abr. 2017. 
117 LUCAS, Ramón Lucas. O estatuto antropológico do embrião humano. In: VIAL CORREA, Juan de 
Dios; SGRECCIA, Elio (Orgs.). Identidade e estatuto do embrião humano: Atas da Terceira 
Assembleia da Pontificia Academia para a Vida. Tradução: Gilson César Cardoso de Sousa. Bauru: 
EDUSC, 2007, p. 232. 
118 BRUDER, Carl E.G; PIOTROWSKI, Arkadiusz; GIJSBERS, Antoinet A.C.J; ANDERSSON, Robin; 
ERICKSON, Stephen; STAHL, Teresita Diaz de; MENZEL, Uwe; SANDGREN, Johanna; TELL, 
Desiree von; POPLAWSKI, Andrzej; CROWLEY, Michael; CRASTO, Chiquito; PARTRIDGE, E. 
Christopher; TIWARI, Hemant; ALLISON, David B; KOMOROWSKI, Jan; OMMEN, Gert-Jan B. van; 
BOOMSMA, Dorret I; PEDERSEN, Nancy L; DUNNEN, Johan T. den; WIRDEFELDT, Karin. 
DUMANSKI, Jan P. Phenotypically Concordant and Discordant Monozygotic Twins Display Different 
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inclusive, noticiados pela Scientifc American 119 , têm apontado que mesmo os 

gêmeos monozigóticos, independentemente da influência do ambiente, ou seja, da 

epigenética, não são geneticamente idênticos, visto existirem determinadas regiões 

do genoma humano onde não se identificam tão somente duas cópias de cada gene, 

uma herdada da mãe e outra do pai biológicos, mas várias outras, ensejando um 

estado genético denominado de variantes de número de cópias (CNVs), verificando-

se a existência de zero até quatorze cópias de um mesmo gene. Tal condição é 

capaz de tornar um dos gêmeos monozigóticos mais propenso ao desenvolvimento 

de uma determinada doença do que o outro. Assim, atualmente, verifica-se que 

sequer o argumento de igualdade genética dos gêmeos monozigóticos pode ser 

validamente utilizado para se negar a unicidade e irrepetibilidade da pessoa humana 

desde a sua concepção. 

A teoria da nidação, por sua vez, compreende que o início da vida humana 

ocorre a partir da implantação do embrião no endométrio materno, fenômeno 

biológico considerado como conditio sine qua non para o pleno desenvolvimento 

embrionário que culminará, em condições normais, no nascimento desse novo ser. 

É fato que o significado da palavra “concepção”, enquanto início da vida, 

sofreu substancial alteração ao longo dos anos, iniciando-se estas com o Obstetric-

Gynecologic Terminology, documento publicado em 1972 pelo Colégio de 

Ginecologia e Obstetrícia dos Estados Unidos da América que a compreendeu como 

a ocorrência da implantação do blastocisto (embrião com cerca de 200 células, 

divididas em trofoblasto e células embrionárias) no endométrio, ou seja, como 

sinônimo de nidação, deixando de ser relacionada à fecundação. 

Não obstante ao posicionamento do Colégio de Ginecologia e Obstetrícia dos 

Estados Unidos da América, muitos pesquisadores, pouquíssimo tempo depois 

começaram a manifestar sua contrariedade ao referido conceito, publicando 

trabalhos muitíssimo sérios, vinculados a instituições de ensino e pesquisa de 

                                                                                                                                                         

DNA Copy-Number-Variation Profiles. The American Journal of Human Genetics, v. 82, ed. 
Março/2008, pp. 763–771. Disponível em: <goo.gl/RlZjNq>. Acesso em: 23 abr. 2017. 
119 CASSELMAN, Anne Shibata. Identical twins’ genes are not identical: twins may appear to be cut 
from the same cloth, but their genes reveal a different pattern. Scientifc American, ed. 3 abr. 2008. 
Disponível em: <goo.gl/5S94er>. Acesso em: 23 abr. 2017. 
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envergadura mundial, no sentido de retornar ao status quo, equiparando o termo 

“concepção” ao fenômeno biológico da fecundação. 

Nesse sentido, já em 1975, Jan Langman, pesquisador científico e professor 

de anatomia da Universidade de Virgínia, assevera que o desenvolvimento da vida 

humana se inicia com a fecundação, dando origem a um novo organismo, o zigoto120. 

Em 1986 a voz do Dr. Jan Langman ganha força com o advento da 

Recomendação n. 1.046 da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, que 

trata do uso de embriões humanos e fetos para fins diagnósticos, terapêuticos, 

científicos, industriais e comerciais, estabelecendo que a partir do momento da 

fecundação, a vida humana se desenvolve em um padrão contínuo, não sendo 

possível fazer distinção entre as fases de seu desenvolvimento.  

Fica claro que referido Parlamento adotou o termo “concepção” enquanto 

sinônimo de fecundação, iniciando a partir daí a tutela da vida humana embrionária, 

sendo por ele recomendada, inclusive, a elaboração de um estatuto biológico para o 

embrião humano pré-implantatório121 . A Recomendação n. 1.100 ratifica em seu 

preâmbulo as diretrizes traçadas pela Recomendação 1.046, reconhecendo que o 

embrião humano, muito embora se desenvolva em fases sucessivas, mantém 

continuamente sua identidade genética122. 

Cerca de dois anos depois, em 1988, Keith L. Moore, pesquisador científico e 

professor de anatomia da Faculdade de Medicina da Universidade de Toronto, 

Canadá assevera que o desenvolvimento humano começa com a fecundação, 

avançando à fase de constituição da célula diploide denominada zigoto, estágio esse 

que marca o primórdio de um novo ser humano123. 

Em 1996, Bruce M. Carlson, pesquisador e professor da Faculdade de 

Medicina da Universidade de Michigan, assevera que o momento da fecundação 

                                                 
120 LANGMAN, Jan. Medical Embryology. 3. edição. Baltimore: Williams and Wilkins, 1975, p. 3. 
121  ASSEMBLEIA PARLAMENTAR DO CONSELHO DA EUROPA. Recomendação n. 1.046/1986. 
Considerando n. 5. Estrasburgo: 1986. Disponível em: <http://goo.gl/LC8YlS>. Acesso em: 01 nov. 
2015. 
122  ASSEMBLEIA PARLAMENTAR DO CONSELHO DA EUROPA. Recomendação n. 1.100/1989. 
Considerando n. 7. Estrasburgo:1989. Disponível em: <http://goo.gl/sDUQjm>. Acesso em: 12 jun. 
2016. 
123 MOORE, Keith L. Essentials of Human Embryology. Toronto: B.C. Decker Inc, 1988, p.2. 
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marca o ponto inicial da ontogenia da pessoa humana, ou seja, o desenvolvimento 

de um indivíduo desde a concepção até a sua maturidade124. 

Somos favoráveis à corrente que adota o termo “concepção” enquanto 

fecundação, partilhando a mesma linha de raciocínio trazida por Silmara Juny de 

Abreu Chinellato que, com sólido fundamento nas lições dos mundialmente 

conhecidos cientistas e professores Jérôme Lejeune e Jean Dausset, afirma ser 

irrefutável que “desde a fecundação, quando a carga genética está plenamente 

diferenciada quanto à do pai e à da mãe, o ser individualiza-se, constituindo as 

demais etapas, um ‘continuum’ do desenvolvimento do mesmo ser” 125. 

 

                                                 
124 CARLSON, Bruce M. Patten's Foundations of Embryology. 6. edição. Nova York: McGraw-Hill, 
1996, p. 3. 
125 CHINELLATO, Silmara Juny de Abreu. Reprodução humana assistida: aspectos civis e bioéticos, 
p. 108. 
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CAPÍTULO III 

COMPREENSÃO JURÍDICA 

 

Interessante frisar que tais discussões, debates e teorias não ficam adstritos 

exclusivamente ao campo religioso e das ciências médicas e biológicas, estendendo-

se também ao Direito, instrumento de instituição, sustentação e manutenção da 

ordem e dos valores sociais, motivo pelo qual a celeuma a respeito do marco inicial 

da vida humana, também nesse campo, despertará muita atenção. 

Isso porque a discussão sobre o tema na área das ciências médicas e 

biológicas acaba por se transportar para a área jurídica no que tange ao início da 

personalidade jurídica da pessoa natural, desdobrando-se no cenário nacional em 

três grandes teorias, a saber: (i) teoria natalista, tradicionalmente aceita pela doutrina, 

compreende o nascimento com vida como evento essencial para a assunção da 

personalidade jurídica; (ii) a teoria da personalidade condicional, segundo a qual os 

direitos de personalidade teriam o seu início a partir da concepção, ficando sujeitos, 

entretanto, à condição suspensiva do nascimento com vida e; (ii) teoria 

concepcionista, com grande aceitação doutrinária, segundo a qual a personalidade 

jurídica da pessoa natural se inicia a partir de sua concepção, dentro ou fora do útero 

materno. 

A teoria natalista compreende que a personalidade jurídica só pode ser 

adquirida pela pessoa a partir do nascimento, fato natural de onde decorreria a plena 

autonomia biológica do ser. Tal teoria, entretanto, não considera as mais recentes 

descobertas biológicas, que são uníssonas ao afirmar que o embrião humano, uma 

vez concebido in vivo ou in vitro é detentor de individualidade, possuindo uma carga 

genética própria e irrepetível, que não pode ser confundida com a do pai e nem com 

a da mãe, cumprindo um programa genético que, a partir da implantação no útero 

materno, culminará na formação de um ser humano completo126. 

                                                 
126  Silmara Juny de Abreu Chinellato, valendo-se de lição do ilustre geneticista Jèrôme Lejeune, 
assevera que “o embrião pré-implantatório é uma pessoa ‘in fieri’, pois já dotado de carga genética 
própria, plenamente diferenciada quanto à do doador do sêmen e do óvulo”. (CHINELLATO, Silmara 
Juny de Abreu. Bioética e direitos de personalidade do nascituro. Londrina: Scientia Júris, 2004, v. 7/8, 
p. 91). 
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A teoria da personalidade condicional, por sua vez, reconhece a assunção da 

personalidade jurídica a partir da concepção, entretanto, condiciona seus efeitos ao 

evento futuro e incerto do nascimento com vida. A falha de tal teoria cinge-se ao 

maior dos direitos de personalidade, a saber, o direito à vida. Isso porque trata-se de 

efetivo direito, titularizado tanto pelo nascituro quanto pelo embrião humano pré-

implantatório a partir da concepção, não havendo que se falar em expectativa de 

direito subordinada a condição, mas de direito propriamente dito, tutelado tanto pelo 

Direito Civil – quando reconhece direitos ao nascituro – quanto pelo Direito Penal –  

quando tipifica como crimes de aborto127 e de lesão corporal de natureza grave, 

qualificada pelo abortamento128 –, por exemplo. 

Em relação à teoria concepcionista, hão de se destacar, basicamente, duas 

linhas de pensamento. A primeira, à qual nos filiamos, que entende o termo 

“concepção” como sinônimo de fecundação e, consequentemente, início da vida 

humana juridicamente tutelada, sendo essa a posição menos ideológica – 

e, consequentemente, a menos arbitrária – a respeito do tema, não se exigindo 

nenhuma nova qualidade ou condição especial de desenvolvimento para que, desde 

então, seja atribuído ao novel ser humano o devido respeito129. A segunda, por sua 

vez, que compreenderá que tal tutela só se justificará a partir da nidação, 

compreendida essa como pressuposto inafastável de uma vida viável. 

Para a corrente que entende a nidação como sinônimo de concepção e, 

portanto, como marco inicial da vida humana juridicamente considerada e tutelada, 

haverá evidente distinção entre o embrião humano pré-implantatório e o nascituro, 

uma vez que o primeiro será compreendido como o resultado da união indissolúvel 

dos gametas masculino e feminino, que passará por todo o processo de clivagem 

adquirindo uma carga genética própria e irrepetível sem, no entanto, se apossar da 

condição de nascituro, que só viria a ser adquirida pelo ser humano que, passando 

                                                 
127 Art. 124 - Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lho provoque. – Pena: detenção, 
de um a três anos. Art. 125 - Provocar aborto, sem o consentimento da gestante. – Pena: reclusão, de 
três a dez anos. Art. 126 - Provocar aborto com o consentimento da gestante. – Pena: reclusão, de um 
a quatro anos. 
128 Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. [...] §2° Se resulta: [...] V. aborto. – 
Pena: reclusão, de dois a oito anos. 
129 ANDORNO, Roberto. La distinction juridique entre les personnes e les choses: à l’épreuve des 
procréations artificielles. Paris: LGDJ, 1996, p. 131. 
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por todo o processo embrionário, efetivamente, implanta-se no endométrio materno, 

iniciando, a partir de então, seu desenvolvimento intrauterino, passando a titularizar 

todos os direitos que a ordem jurídica civil e constitucional lhe resguarda. 

Tal entendimento, salvo melhor juízo, realiza uma distinção entre seres que, 

ontologicamente, são absolutamente idênticos, levando em consideração única e tão 

somente o ambiente em que se encontram para fazer separação entre os conceitos 

de vida – intrauterina – e não vida – extrauterina, com o que não podemos concordar. 

Tal critério se mostra muito perigoso, uma vez que trata iguais de maneira desigual a 

partir do ambiente em que se localizam, ensejando repercussões, inclusive na área 

dos direitos humanos, que podem implicar em desastrosos retrocessos. 

Isso porque, levando-se em consideração que vida titularizada pela pessoa 

humana tem o seu termo inaugural com o fenômeno biológico da fecundação, 

desenvolvendo-se em um processo contínuo que, se exitoso, culminará no resultado 

nascimento, fica claro que o embrião humano, interna ou externa corporis, em 

qualquer estágio de seu desenvolvimento, deverá ser tutelado pela ordem jurídica 

civil e constitucional, visto ser esse um resultado reflexo e natural do reconhecimento 

de seu status de pessoa. 

Para melhor compreendermos o conceito de pessoa, faz-se necessário trazer 

à baila as linhas gerais do pensamento reducionista e expansionista em relação ao 

referido termo, muito bem delineados por Silmara Juny de Abreu Chinellato em seu 

trabalho “Reprodução humana assistida: aspectos civis e bioéticos130”, magistério 

esse do qual nos serviremos para apontarmos as diferenças existentes entre essas 

duas correntes.  

Segundo a autora, a vertente reducionista compreende que o ser humano não 

é pessoa a partir da fecundação, adquirindo tal status em qualquer momento 

posterior a tal fenômeno. Tal teoria possui intensão nitidamente utilitarista, sendo 

certo que em sua vertente que considera a autodeterminação como elemento 

fundamental, pode ensejar “novas formas de discriminação, sutis e escondidas, que 

alcançam os zigotos, os embriões, os fetos, os recém-nascidos, as crianças, as 

pessoas deficientes, os anciãos, os pacientes em coma, os doentes incuráveis”, etc. 

                                                 
130 Ibidem, pp.133-135. 
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Em contrapartida, os adeptos da vertente expansionista compreendem como 

enquadrados no gênero pessoa outros seres vivos ou não, tais como animais, 

plantas, robôs e máquinas dotadas de inteligência artificial, pensamento esse que, no 

nosso compreender, banaliza e esgarça o referido conceito, colocando a pessoa 

humana numa vala comum onde todo e qualquer ser pode ser inserido, situação 

essa que pode ser tão perigosa quanto redução pretendida através da linha de 

pensamento anterior. 

Com base nessas premissas, fica claro que o legislador brasileiro, ao redigir o 

artigo 5º da Lei de Biossegurança, adotou o posicionamento reducionista, 

estabelecendo, inclusive, um lapso temporal de três anos para a implantação do 

embrião humano fertilizado in vitro, após o qual, considerando ser extremamente 

baixa a sua viabilidade para nidação, estaria autorizada a sua “doação” para 

pesquisas com células-tronco, permissivo esse que, em nossa opinião, reduz a 

condição humana ao status de mera res, sujeita à livre disposição por parte de seus 

genitores, desconsiderando-se por completo, dentre outros, o seu direito à vida. 

Isso porque, não obstante às sérias dúvidas que pairam sobre o referido 

argumento temporal, assunto que será abordado no âmbito da problemática dos 

embriões criopreservados, é importante destacar que o Código Civil, muito embora 

diga que a personalidade jurídica se inicia com o nascimento com vida, adotando em 

tese a teoria natalista, coloca a salvo desde a concepção, compreendida essa, no 

nosso sentir, como fecundação interna ou externa corporis, os direitos do nascituro. 

Mais uma vez nos socorremos do magistério de Silmara Juny de Abreu 

Chinellato, precursora da teoria verdadeiramente concepcionista, para ratificar nosso 

posicionamento no sentido de que “o nascituro é pessoa, desde a concepção ‘in vivo’ 

ou ‘in vitro’, e que tem ele direito de viver131”. Sendo assim não importa o ambiente 

em que a fecundação venha a ocorrer, se nas trompas de falópio ou na placa de petri, 

esse é o evento biológico que marca o início da personalidade jurídica de um novo 

ser que, dotado de uma “carga genética própria [...] uma unidade ou identidade 

biológica inconfundível e distinta132”, desde então, torna-se titular de direitos e não 

                                                 
131 CHINELLATO, Silmara Juny de Abreu. Tutela civil do nascituro. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 296. 
132 Ibidem, p. 162. 
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meras expectativas de direitos, dentre os quais se encontra o direito à vida, o mais 

fundamental de todos os direitos de personalidade.  

A esse respeito, insta destacar que o artigo 5º, caput¸ da Constituição Federal 

determina que todos, sem distinção de qualquer natureza, são destinatários da 

garantia estatal de inviolabilidade ao seu direito à vida que, segundo Alexandre de 

Moraes, possui dupla acepção, a saber: o direito de continuar vivo e o direito de se 

ter uma vida digna133. 

Faz-se oportuno, a esse respeito, trazer à baila o magistério de José Cabral 

Pereira Fagundes Júnior, que bem salienta acerca da necessidade de se “contemplar 

o respeito ao homem pelo só fato de ele ser homem, beneficiado do direito de levar 

uma vida digna de ser humano, não podendo, consequentemente, ser usado como 

instrumento para algo, sendo por isso pessoa dotada de dignidade”134, respeito esse 

que se mostra devido a partir da ocorrência da fecundação135. 

Isso significa que fazer distinção entre o embrião concebido in vitro e in vivo 

para atribuir maior ou menor proteção civil-constitucional ao seu direito de continuar 

vivo mostra-se absolutamente contrário ao ordenamento jurídico nacional, 

demonstrando, infelizmente, um triste e profundo desrespeito do Estado brasileiro 

por seu cidadão desde as fases mais primitivas de seu desenvolvimento biológico. 

Sendo assim, considerando-se que a vida humana tem o seu início a partir do 

fenômeno biológico da fecundação, momento a partir do qual surge para o embrião 

pré-implantatório o direito de permanecer vivo, faz-se agora necessário enfrentar a 

problemática referente à condição e direitos daqueles que excedendo ao número 

máximo permitido para implantação no útero materno, tal como aquele que se 

encontra no útero materno, se encontram concebidos, mas não nascidos, aos quais 

preferimos chamar de embriões humanos pré-implantatórios criopreservados, 

popular e pejorativamente denominados de embriões “supranumerários” ou 
                                                 
133 MORAES, Alexandre de. Direitos humanos fundamentais: teoria geral, comentários aos arts. 1º a 
5º da Constituição da República Federativa do Brasil, doutrina e jurisprudência. 9. ed. Coleção Temas 
Jurídicos, v. 3. São Paulo: Atlas, 2011, pp. 79-80. 
134 FAGUNDES JÚNIOR, José Cabral Pereira. Limites da ciência e o respeito à dignidade humana. In: 
SANTOS, Maria Celeste Cordeiro Leite (Org.). Biodireito: Ciência da vida, os novos desafios. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 273. 
135 NALINI, José Renato. A evolução protetiva da vida na constituição brasileira. In: PENTEADO, 
Jacques de Camargo; DIP, Ricardo Henry Marques (Orgs.). A vida dos direitos humanos: bioética 
médica e jurídica. Porto Alegre: SAFE, 1999, pp. 270-271. 
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“excedentes”, que se encontram confinados à fria, escura e inóspita câmara de 

nitrogênio líquido136. 

 

                                                 
136 QUEIROZ, Juliane Fernandes. Embriões humanos no limbo do esquecimento. Del Rey. Revista 
Jurídica: São Paulo, ano 5, n.10, jan./fev./mar. 2003, p. 22. 
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CAPÍTULO IV 

DISCRIMINAÇÃO E REIFICAÇÃO DA PESSOA HUMANA: PRÁTICAS 

HISTÓRICAS 

 

A história da humanidade é norteada por comportamentos voltados à 

reificação da natureza humana a partir do estabelecimento de estereótipos que, 

seguidos pela construção de preconceitos, invariavelmente, desaguam na triste e 

irracional realidade da discriminação. 

Considerando-se que os três termos acima mencionados, a saber, 

estereótipo, preconceito e discriminação, pertencem à área da psicologia social, 

mostra-se de fundamental importância a compreensão de seus conceitos, bem 

como de sua abrangência e alcance, com a finalidade de identificar o tratamento 

injusto e discriminatório designado ao embrião humano pré-implantatório. 

Sendo assim, o termo estereótipo deriva do grego “stereos” e “tupos”, 

significando respectivamente, “rígido” e “traço”137, apontando um conceito inflexível 

ou, ao menos, dificilmente modificável. Trata-se de uma das formas de “atalhos ou 

heurísticas para evitar dispêndios desnecessários de energia para o entendimento 

do complexo mundo social que nos rodeia138”, ou seja, se presta a simplificar a 

visão de mundo, atribuindo, a partir de um julgamento subjetivo, valores a 

determinadas características distintivas de um grupo, levando a generalizações que, 

ao seu termo, acabam por se mostrar incorretas e injustas. Essa “simplificação” da 

realidade humanística complexa que nos rodeia dá base cognitiva à construção do 

preconceito. 

O termo preconceito, por sua vez, diz respeito à formação de um conceito 

prematuro e equivocado, que leva em consideração um estereótipo firmado. Em 

última análise, trata-se de um componente afetivo139, não exteriorizado em relação 

a um determinado grupo. Atualmente, entretanto, verifica-se que em países 

ocidentais a prática do preconceito tem deixado a sua tradicional roupagem de 

                                                 
137 RODRIGUES, Aroldo; ASSMAR, Eveline Maria Leal; JABLONSKI, Bernardo. Psicologia Social. 
27. ed. rev. e atual. Petrópolis: Editora Vozes, 2009, p. 138. 
138 Idem. 
139 Ibidem, p. 150. 
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atribuição de traços negativos para assumir uma forma mais sutil, qual seja, a 

negação de atributos positivos que irrefutavelmente pertencem a um determinado 

grupo-alvo140. Isso se explica porque a aceitação de tais atributos implicaria na 

inevitável destruição do estereótipo que, consequentemente, dá força e legitimidade 

ao sentimento preconceituoso. 

A discriminação, finalmente, é o agravamento do quadro preconceituoso, 

cruzando a barreira do componente afetivo, cingido à mera compreensão de 

inferioridade de um determinado grupo-alvo, para exteriorizar-se ao ponto de 

culminar “numa atuação que pode variar de um tratamento diferenciado a 

expressões verbais de desprezo e atos manifestos de agressividade141”. 

A conduta humana de repudiar e desumanizar todo aquele que detém 

características físicas, morais ou intelectuais supostamente abaixo ou fora do 

tendencioso “padrão de normalidade” é histórica, antiga e irrefutável, podendo ser 

citados como exemplos de vítimas de tal tratamento os próprios negros africanos, 

os afrodescendentes brasileiros e, até mesmo, os portadores de deficiência. 

O negro africano, retirado de seu contexto territorial, cultural e familiar, era 

trazido em condições precárias nos navios negreiros para servir como escravo em 

fazendas de açúcar e de café, passando a ser considerado como propriedade dos 

senhores de engenho que, por sua vez, estabeleciam como política de dominação 

a imposição dos mais humilhantes e dolorosos tratamentos, negando-lhe o status 

de pessoa humana e a consequente dignidade que advém como consequência 

natural de tal condição.  

O objetivo dos flagelos físicos e psicológicos era transformar o negro 

africano em um mero objeto, minando a sua vontade e independência, 

desequilibrando-o estrutural e mentalmente, a fim de submetê-lo a subserviência 

                                                 
140 CAMINO, Leoncio; SILVA, Patrícia da; MACHADO, Aline; PEREIRA, Cícero; A Face Oculta do 
Racismo no Brasil: Uma análise Psicossociológica. Revista de Psicologia Política, 2001, v. 1, p. 19. 
Disponível em: <http://goo.gl/J3aMVV>. Acesso em: 15 fev. 2016. 
141 RODRIGUES, Aroldo; ASSMAR, Eveline Maria Leal; JABLONSKI, Bernardo. Op. cit., p. 150. 
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inconteste, necessária ao bom atendimento dos míopes interesses econômicos que 

norteavam o Brasil do século XVI142. 

A captura e a consequente submissão do negro africano à escravidão em 

terras brasileiras se fundamentaram na crença de que, por ser diferente do padrão 

do homem europeu, não poderia ser considerado como um ser humano, logo, 

também não era destinatário de qualquer tipo de dignidade ou respeito, estando 

sujeito, portanto, a um tratamento similar ao destinado aos animais. 

Assim, podemos dizer que a escravidão foi a primeira forma de reificação da 

natureza humana, na medida em que transformou o homem em um mero objeto, 

sujeito à livre disposição de seus senhores, podendo ser comprado, vendido, 

emprestado, alugado, castigado, marcado e ensinado a obedecer cegamente às 

ordens que recebia. Assim, estabeleceu-se o triste estereótipo de um ser inferior, 

que poderia ser “tratado como uma peça no mercado de venda, um instrumento de 

produção143". 

Não demorou muito para que o estereótipo evoluísse para o preconceito, um 

sentimento de rejeição que levou o negro africano a ser taxado de “possesso do 

demônio, preguiçoso [...] supersticioso e feiticeiro144”, exaltando pseudo atributos 

negativos e rejeitando taxativamente toda e qualquer característica positiva que 

possuísse, inclusive, a natureza irrefutavelmente humana da qual era detentor. 

Ao preconceito seguiu-se, finalmente, a discriminação, separando o negro 

africano do convívio familiar entre seu povo, trazendo-o para a realidade 

escravocrata brasileira, onde experimentou muito mais do que expressões verbais 

de desprezo, sentindo literalmente “na própria pele”, os atos manifestos de 

agressividade do homem branco de ascendência europeia, supostamente evoluída 

e civilizada. 

O tratamento discriminatório e desumano a que foram submetidos os negros 

africanos no Brasil ainda hoje recai sobre os seus descendentes, entretanto, sob 

uma nova roupagem, a da discriminação racial que, deixando seus fundamentos 

                                                 
142  SANTOS, Anízio Ferreira dos. O negro e a igreja. In: SANTOS, Anízio Ferreira dos (org.).                   
Eu, negro: discriminação social no Brasil. Existe?, 3. ed. rev. e ampl. São Paulo: Editora Loyola, 2000, 
p. 38. 
143 Idem. 
144 Idem. 
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étnicos em razão da miscigenação populacional e da incorporação das raízes 

africanas ao próprio genótipo brasileiro, não leva mais em conta a totalidade dos 

aspectos linguísticos, culturais, territoriais e religiosos do povo africano, limitando-

se às características fenotípicas no intuito de encontrar fundamento para a 

exclusão social comprovada através de números que não se podem desprezar145. 

Em relação ao tratamento destinado às pessoas portadoras de deficiência, é 

de rigor citar o costume espartano que obrigava o pai de qualquer recém-nascido 

pertencente às famílias “homoloi” (os iguais) a apresenta-lo ao corpo de ancionato 

para a realização do exame que decidiria o seu destino: se fosse belo, simétrico e 

forte, tinha o direito de ser um cidadão espartano, entretanto, se fosse feio, 

portador de alguma deficiência física ou franzino, seria entregue a tal comissão 

para ser levado ao “Apothetai” ou “depósito”, um abismo localizado na cadeia de 

montanhas denominada Taygetos, de onde era precipitado para a morte 146 . 

A conduta de sacrificar tais crianças decorria do fato de que tanto as mulheres 

quanto os homens espartanos deviam estar aptos a gerar filhos sadios para servir a 

um exército altamente hábil e especializado, de maneira que qualquer fragilidade, 

se tolerada, poderia culminar no enfraquecimento de suas defesas e, 

consequentemente, na perda de sua soberania. 

Em Roma, uma lei régia editada por Rômulo limitou o exercício do chamado 

“ius vitae necisque” ao “paterfamílias”, proibindo a morte intencional de qualquer 

criança com idade inferior a três anos, exceto se tivesse nascido mutilada ou 

apresentasse sinais de monstruosidade147, situação em que permitiria a sua morte, 

pelas mãos dos próprios pais, ao nascer. Nesse sentido, mostram-se 

esclarecedoras as palavras de Lucius Annaeus Sêneca, segundo o qual: 

                                                 
145 Em relação à taxa de analfabetismo, verifica-se que da totalidade de 9,6% de analfabetos na 
população brasileira, apenas 5,9% são brancos, enquanto que 14,4% são negros e 13,0% são pardos, 
mais do que o dobro. Quanto à frequência à escola, nota-se que 31,1% dos brancos possuíam ensino 
superior, mais do que o dobro dos 12,8% dos negros e 13,4% dos pardos que atingiram tal grau de 
escolaridade. (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA ESTATÍSTICA. Censo Demográfico 2010. 
Características Gerais da População, Religião e Pessoas com Deficiência. Rio de Janeiro: IBGE, 29 
jun. 2012. Disponível em: <http://goo.gl/iWGUUZ>. Acesso em: 22 fev. 2016). 
146 SILVA, Oto Marques da. A epopéia ignorada – A pessoa deficiente na História do mundo de ontem 
e hoje. São Paulo: CEDAS, 1987, p. 86. Disponível em: <https://goo.gl/FuuHCk>. Acesso em: 23 fev. 
2016 
147 Ibidem, p. 91. 
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Não se sente ira contra um membro gangrenado que se manda 
amputar; não o cortamos por ressentimento, pois, trata-se de um rigor 
salutar. Matam-se cães quando estão com raiva; exterminam-se 
touros bravios; cortam-se as cabeças das ovelhas enfermas para que 
as demais não sejam contaminadas; matamos os fetos e os recém-
nascidos monstruosos; se nascerem defeituosos e monstruosos 
afogamo-los; não devido ao ódio, mas à razão, para distinguirmos as 
coisas inúteis das saudáveis148. 

 

O texto acima demonstra claramente a presença do estereótipo, do 

preconceito e, finalmente, da discriminação contra fetos e recém-nascidos 

entendidos por “defeituosos” ou “monstruosos”, chegando-se ao ponto de compará-

los a cães com raiva, touros bravios e ovelhas enfermas, devendo ser exterminados 

para que não pudessem contaminar a coletividade sadia através da propagação de 

sua patologia. 

Pensamentos similares norteavam a doutrina segregacionista de Adolf Hitler, 

chegando-se a afirmar que a maior tarefa educativa do Estado Nacional Socialista 

alemão era fazer com que somente pessoas sadias tivessem filhos, proibindo, em 

contrapartida, que deficientes físicos ou mentais o fizessem, levando a efeito a 

honrosa tarefa de impedir a vergonha da perpetuação de seus defeitos através de 

seus filhos. 

Fica claro, portanto, que a conduta humana da discriminação é precedida 

pelas fases de estabelecimento de um estereótipo e da construção do preconceito, 

encontrando esteio na incompreensão e intolerância em relação a todos aqueles que 

são considerados diferentes de um determinado padrão, podendo culminar na 

reificação da natureza humana em prol de um suposto bem comum. 

É possível notar o mesmo caminho em relação ao embrião humano 

criopreservado, uma vez que em prol do bem comum que poderá advir das terapias 

desenvolvidas a partir das pesquisas com células-tronco embrionárias, estabelece-se 

um estereótipo que lhe nega o status de pessoa pelo simples fato de não se 

encontrar implantado no útero materno. 

 

                                                 
148 SÊNECA, Lucius Annaeus. De ira. In: Oeuvres Complètes de Senèque. Le Philosophe: Firmin 
Didot, Paris, 1855 apud SILVA, Oto Marques da. Op. cit., p. 92. 
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Tal estereótipo é seguido pelo preconceito que, por sua vez, seguindo a 

fórmula ocidental, desconsidera sumariamente todos os atributos afirmativos da 

natureza irrefutavelmente humana do embrião criopreservado, ao ponto de fazer 

prevalecer o critério “locus” em detrimento do critério “ontos”, levando a efeito uma 

simplificação perversa de sua complexa existência enquanto “individua substantia, 

rationalis naturae”149 . Nesse sentido, Mario Emílio Bigotte Chorão é taxativo ao 

afirmar que: 

 

[...] com apoio nos dados científicos, é possível sustentar que desde a 
fecundação existe um novo indivíduo da espécie humana, com uma 
identidade genética própria, cujo organismo se vai desenvolvendo 
autónoma, coordenada, contínua e gradualmente, segundo uma lei 
ontogenética e um plano unificador intrínsecos, num processo vital 
sem fissuras, que se prolonga pela fase pós-natal, até à morte. [...] 
Do ponto de vista racional, há, com efeito, argumentos plausíveis em 
abono da ideia de que o embrião humano é uma substância individual 
e racional que em si contém um princípio interno de unificação e 
desenvolvimento150. 

 

O passo seguinte é ir além da desconsideração do status de pessoa do 

embrião humano criopreservado para reificá-lo, permitindo o seu esquecimento e 

consequente perecimento em clínicas de reprodução assistida; sua destruição e 

utilização para a obtenção de insumo necessário a pesquisas e terapias com 

células-tronco embrionárias e; até mesmo, seu descarte, com autorização dos 

genitores, como mero material biológico, fazendo ressurgir das cinzas um novo 

modelo de “ius vitae necisque”, não mais vinculado à monstruosidade, mas ao 

simples desinteresse dos genitores em seu nascimento, vilipendiando-se a vida 

humana em sua fase de maior e mais sensível fragilidade, um retrocesso que a 

ciência jurídica, efetivamente, não pode se dar ao luxo de permitir. 

                                                 
149 PALAZZANI, Laura. Os significados do conceito filosófico de pessoa e suas implicações no debate 
atual sobre o estatuto do embrião humano. In: VIAL CORREA, Juan de Dios; SGRECCIA, Elio. 
Identidade e estatuto do embrião humano: Atas da Terceira Assembléia da Pontificia Academia para a 
Vida. Tradução: Gilson César Cardoso de Sousa. Bauru: EDUSC, 2007, p. 113. 
150 CHORÃO, Mario Emílio Bigotte. Pessoa Humana, Direito e Política. Lisboa: Imprensa Nacional – 
Casa da Moeda, 2006, pp. 436-437. 
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PARTE III. A TUTELA DO EMBRIÃO HUMANO NO DIREITO INTERNACIONAL 

 

CAPÍTULO I 

DE NUREMBERG À ONU: A PROTEÇÃO DA PESSOA HUMANA EM 

ÂMBITO MUNDIAL 

 

SEÇÃO I. CÓDIGO DE NUREMBERG 

 

O Código de Nuremberg 151 , elaborado em 1947 como resposta às 

atrocidades realizadas na Alemanha nazista, trouxe à baila um rol de dez princípios 

éticos que inauguraram os limites norteadores da pesquisa científica com seres 

humanos152, tendo sido elaborado a partir do julgamento dos criminosos nazistas 

pelo Tribunal de Nuremberg, dentre os quais se encontravam médicos de relevo do 

Estado Nacional Socialista, responsáveis por levar adiante experimentações 

médicas em prisioneiros, participando da morte de cerca de onze milhões de 

homens, mulheres, crianças e idosos nos campos de concentração, sendo eles 

judeus, poloneses, eslavos, ciganos, homossexuais, padres, testemunhas de Jeová, 

inimigos de guerra, deficientes físicos e doentes mentais. Trata-se, efetivamente, 

de um marco histórico de estabelecimento de limites a pesquisas científicas 

envolvendo seres humanos. 

Isso porque, visando o bem comum da sociedade alemã, seres humanos 

foram literalmente sacrificados no intuito de servirem de insumo a experimentos 

científicos, voltados basicamente a três grandes linhas de pesquisa: (i) facilitação 

da sobrevivência militar em ambientes extremos; (ii) obtenção de medicamentos e 

desenvolvimento de métodos e tratamentos para ferimentos e enfermidades 

                                                 
151 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Código de Nuremberg. 
Centro de Bioética. Disponível em: <http://goo.gl/Ew214k>. Acesso em: 09 jun. 2016. 
152 TOMASEVICIUS FILHO, Eduardo. O Código Civil brasileiro na disciplina da pesquisa com seres 
humanos. Revista de Direito Sanitário. São Paulo: Universidade de São Paulo, jul/out. 2015, v. 16, n.2, 
p. 118. 
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experimentados por militares e; (iii) aprofundamento e comprovação científica dos 

princípios ideológicos nazistas de superioridade racial153. 

É possível afirmar que o Código de Nuremberg teve o claro intuito de permitir 

o desenvolvimento científico e tecnológico sem que, no entanto, tais avanços, 

necessários à humanidade em geral, impliquem na reificação e vilipêndio da 

pessoa humana, sua destinatária última. Sua elaboração abriu caminho para a 

Declaração de Helsinque154, bem como para os princípios bioéticos do Relatório 

Belmont, redigido em 1978 pela Comissão norte-americana para a proteção da 

pessoa humana na pesquisa biomédica e comportamental155. 

No que pertine especificamente à tutela da pessoa, categoria essa na qual 

se enquadra perfeitamente o embrião humano pré-implantatório, no cenário 

internacional, é importante salientar que já o Código de Nuremberg, proibia 

experimentos em que houvesse risco de dano, invalidez ou morte do participante, 

estabelecendo o dever do pesquisador científico, nesses casos, de promover a 

imediata suspensão dos estudos e procedimentos156. 

Nesse sentido, não é difícil deduzir que tanto a Lei de Biossegurança quanto 

a Resolução CFM n. 2.168/2017, se encontram em absoluto desacordo com os 

primados internacionais supramencionados, visto permitirem, respectivamente, 

tanto a destruição de embriões humanos criopreservados há mais de três anos, 

para extração de células-tronco embrionárias destinadas a pesquisas cientificas e 

terapias157, quanto o seu vil descarte depois de decorrido o prazo de três anos de 

                                                 
153  UNITED STATES HOLOCAUST MEMORIAL MUSEUM. Enciclopédia do Holocausto. 
As experiências médicas nazistas. Disponível em: <http://goo.gl/8zOi9W>. Acesso em: 25 fev. 2016. 
154  SILVA, Reinaldo Pereira e. Introdução ao Biodireito: investigações político-jurídicas sobre o 
estatuto da concepção humana. São Paulo: LTr, 2002, p. 247. 
155 BARRETTO, Vicente de Paulo. Bioética, Biodireito e Direitos Humanos. Portal e-Gov. Universidade 
Federal de Santa Catarina – UFSC, p. 14. Disponível em <http://goo.gl/svaGCK>. Acesso em 
25/02/2016. 
156  Segundo o artigo 10 do Código de Nuremberg, “o pesquisador deve estar preparado para 
suspender os procedimentos experimentais em qualquer estágio, se ele tiver motivos razoáveis para 
acreditar que a continuação do experimento provavelmente causará dano, invalidez ou morte para os 
participantes”. 
157 Art. 5o É permitida, para fins de pesquisa e terapia, a utilização de células-tronco embrionárias 
obtidas de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro e não utilizados no respectivo 
procedimento, atendidas as seguintes condições: [...] II – sejam embriões congelados há 3 (três) anos 
ou mais, na data da publicação desta Lei, ou que, já congelados na data da publicação desta Lei, 
depois de completarem 3 (três) anos, contados a partir da data de congelamento. 
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criopreservação 158 , conduta essa que importa em absoluta desconsideração e 

sumário vilipêndio à vida latente de tais seres humanos. 

Isso porque, ao desenvolver o supramencionado conceito jurídico de 

“vida latente”, Nielson Toledo Louzada, baseado em constatações científicas, 

é taxativo ao afirmar que o processo de criopreservação de embriões humanos pré-

implantatórios pode ser revertido através do reaquecimento técnico, reativando as 

reações químicas de tal organismo que, por sua vez, retomará o fiel cumprimento 

ao seu programa genético, recebido por ocasião do fenômeno da fecundação159.  

Na verdade, o que se verifica é que as atuais técnicas de criopreservação – 

em especial a técnica de vitrificação ou congelamento/descongelamento rápido 

possuem elevados índices de sobrevida embrionária após a realização do 

reaquecimento técnico, variando esta de acordo com o estágio de desenvolvimento 

do embrião humano no momento da criopreservação, em até 89%160. 

Nota-se, portanto, que os preceitos primários estabelecidos pelo Código de 

Nuremberg, muito embora datados de 1947, mostram-se absolutamente aplicáveis 

à resolução da atual problemática dos embriões humanos pré-implantatórios, 

principalmente por proibir-se, através do referido diploma internacional, a utilização 

de seres humanos – ainda que em estágio embrionário – em quaisquer 

experimentos que possam se realizar por outros métodos de estudo161. 

                                                 
158  Conforme o item V.4 e V.5 da Resolução CFM n. 2.168/2017, respectivamente, os embriões 
criopreservados com três anos ou mais poderão ser descartados se esta for a vontade expressa dos 
pacientes ou, ainda, se forem eles abandonados. 
159 “Ao ser o embrião mergulhado em uma solução criogênica, o laico julga que a vida dele cessou; 
porém, fato assim não ocorre. A vida permanece, está apenas em estado latente, ou seja, seus 
elementos químicos constituintes, em razão da temperatura, permanecem sem atividade química, sem 
serem, entretanto, destruídos. O reaquecimento técnico, fora do ambiente criogênico, é o suficiente 
para que o metabolismo celular seja reativado e os fenômenos vitais retomem seus ciclos conforme o 
programa genético recebido por ocasião da fecundação”. (LOUZADA, Nielson Toledo. Tutela jurídica 
do embrião humano congelado no direito civil (vida latente). Tese apresentada no âmbito do programa 
de pós-graduação da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo como exigência parcial para 
a obtenção do título de Doutor em Direito, sob a orientação do Professor Doutor Álvaro Villaça 
Azevedo. São Paulo: FDUSP, 2005, pp. 52-53). 
160  Al-HASANI, Safaa; OZMEN, Batuhan; KOUTLAKI, Nikoleta; SCHOEPPER, Beate; DIEDRICH, 
Klaus; SCHULTZE-MOSGA, Askan. Three years of routine vitrification of human zygotes: is it still fair 
to advocate slow-rate freezing? Reproductive BioMedicine Online, 2007, v. 14, n. 3, pp. 289-290. 
Disponível em: <goo.gl/K7bXpf>. Acesso em: 02 abr. 2017. 
161  A utilização de embriões humanos em pesquisas envolvendo células-tronco embrionárias, no 
momento atual, mostra-se absolutamente despicienda, quer seja pelos melhores resultados obtidos 
através de experimentos envolvendo células-tronco adultas, quer seja pela possibilidade de 
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SEÇÃO II. DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS 

 

Ao Código de Nuremberg segue-se a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, elaborada já no âmbito da Organização das Nações Unidas – ONU em 

10 de dezembro de 1948 162 , trazendo logo no seu preâmbulo, também como 

resposta ao sectarismo nazista, “o reconhecimento da dignidade inerente a todos 

os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o 

fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo”163. Nota-se, a partir daí um 

consolidado movimento de proporções internacionais voltados à promoção e 

proteção dos direitos humanos e das liberdades fundamentais164. 

A simples análise do texto já seria mais do que suficiente para nos levar à 

compreensão de estar o embrião humano pré-implantatório agasalhado por tal 

garantia de dignidade e igualdade, visto que ser ele, irrefutavelmente, membro da 

espécie humana165. 

Muito embora o artigo I da Declaração Universal de Direitos Humanos166 

assevere que todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos, 

dando a entender – numa interpretação literal e isolada do dispositivo – que 

somente aqueles que já se encontram nascidos poderão ser considerados pessoas 

                                                                                                                                                         

reprogramação de células-tronco adultas, técnica desenvolvida pelo médico japonês Shinya 
Yamanaka, no intuito de torna-las pluripotentes, capazes, portanto de se transformar em quaisquer 
tipos de órgãos e tecidos, tais como aquelas extraídas do embrião humano pré-implantatório. 
162  PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. Declaração Universal dos Direitos 
Humanos (1948). Instrumentos Internacionais de Proteção dos Direitos Humanos. Disponível em: 
<http://goo.gl/1CT7Ho>. Acesso em: 09 jun. 2016. 
163 Considerando-se o conteúdo técnico do termo “família” para o Direito Civil, nos utilizaremos da 
expressão “espécie humana” para designar o conjunto populacional ao qual, biologicamente, pertence 
o embrião humano. 
164 FREIRE DE SÁ, Maria de Fátima. A dignidade do ser humano e os direitos de personalidade: uma 
perspectiva civil-constitucional. In: FREIRE DE SÁ, Maria de Fátima (Coord.). Biodireito. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2002, p. 90-91. 
165  Nilson do Amaral Sant’Anna, no 1º Congresso Brasileiro de Medicina Legal, contrariando o 
argumento de que o embrião só poderia ser considerado vida humana a partir da nidação, indaga: 
“Então, os dois gametas, as células germinativas do homem e da mulher se fundem e a este ovo 
resultante dessa fecundação, com esta vida própria, não se pode chamar de humana? Seria então o 
que? Inumana? Animal? Vegetal? De que vida falam então? Que entendem eles quando diferenciam 
as duas vidas? É a primeira realmente diferente da segunda? (SANT’ANNA, Nilson do Amaral. Os 
contraceptivos sob o ponto de vista médico-legal apud LEITE, Eduardo de Oliveira. Procriações 
artificiais e o direito: aspectos médicos, religiosos, psicológicos, éticos e jurídicos. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 1995, p. 387). 
166 Artigo I - Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e 
consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. 
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e, consequentemente, livres e iguais em dignidade, efetivamente, isso não significa 

que as pessoas concebidas, mas não nascidas, estejam excluídas da esfera de 

proteção trazida ao ordenamento jurídico internacional por força do referido diploma. 

 A conclusão supramencionada se confirma pela mera leitura do artigo II.1 de 

tal Declaração, na medida em que estabelece que toda pessoa poderá usufruir os 

direitos e liberdades trazidos em seu texto, sem distinção de qualquer espécie, 

inclusive de “nascimento”, palavra essa que não pode ser interpretada como 

sinônimo de nacionalidade ou status social, visto que tais espécies de 

discriminação se encontram textualmente citadas no corpo do mesmo dispositivo167, 

assim, interpretar dessa forma seria dar azo a evidente redundância, o que não se 

pode admitir diante da máxima de que a lei não possui palavras mortas ou inúteis.  

Ainda que se tente vincular a palavra “nascimento” ao sentido de 

naturalidade, ou seja, à região em que se nasce, a parte final do dispositivo deixa 

claro tratar-se de um rol exemplificativo, afastando a discriminação em razão de 

“qualquer outra condição”, expressão que demonstra proposital elasticidade, 

elaborada para perpetuar-se e adaptar-se aos tempos, assim como às naturais 

transformações tecnológicas e sociais que lhe acompanham, tutelando-se, atual e 

precisamente, aquele que embora concebido, se encontra criopreservado168. 

 O artigo III da Declaração Universal dos Direitos Humanos, por sua vez, 

assevera que toda pessoa tem o direito à vida169, independentemente de estar 

implantado no útero ou criopreservado em uma câmara de nitrogênio líquido, visto 

tratarem-se de seres ontologicamente idênticos e igualmente detentores do direito 

                                                 
167 Artigo II - 1. Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos 
nesta Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião 
política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra 
condição. 
168  Nesse sentido, Reinaldo Pereira e Silva assevera que “[...] se todos devem ser igualmente 
protegidos pela lei, despropositada é a interpretação segundo a qual a Declaração distingue os 
homens nascidos e os homens ainda não nascidos, mas já concebidos. O fato de o artigo 1º, 
conforme demonstrado, afirmar que ‘todos os homens nascem livres e iguais em dignidade’, não 
significa, a contrario sensu, afirmar que os homens já concebidos mas ainda não nascidos não são 
livres e são desiguais em dignidade. Em momento algum a Declaração admite tal distinção. Ao 
contrário, o que se constata, em interpretação para além da mera literalidade pontual, é o 
reconhecimento da igualdade de todos168”. (PEREIRA E SILVA, Reinaldo. Op. cit., 2002, p. 250). 
169 Artigo III - Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. 
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de permanecerem vivos, possuindo as mesmas potencialidades e individualidades, 

distinguindo-se tão somente quanto ao ambiente em que se encontram. 

 

SEÇÃO III. DECLARAÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA 

 

 Por sua vez, a Declaração dos Direitos da Criança 170 , adotada pela 

Assembleia Geral das Nações Unidas em 20 de novembro de 1959, ratifica a 

necessidade de proteção à criança – enunciada pela Declaração dos Direitos da 

Criança de 1924 e reconhecida pela supramencionada Declaração Universal dos 

Direitos Humanos de 1948 –, estabelecendo dez princípios básicos que inspirarão 

exatos trinta anos mais tarde, a Convenção sobre os Direitos da Criança da ONU. 

 Logo em seu preâmbulo, é reconhecido que “a criança, em decorrência de 

sua imaturidade física e mental, precisa de proteção e cuidados especiais, inclusive 

proteção legal apropriada, antes e depois do nascimento”. Tal reconhecimento, é 

importante que se diga, servirá de esteio à intepretação de todo o referido diploma 

internacional, na medida em que compreende como destinatária de proteção e 

cuidados especiais toda criança, antes e depois de seu nascimento. O período de 

tempo apontado como anterior ao nascimento não é delimitado, sendo plenamente 

possível sua intepretação extensiva ao embrião humano pré-implantatório. 

 O primeiro princípio de tal diploma internacional aponta que todas as 

crianças concebidas, absolutamente sem qualquer exceção, são destinatárias dos 

direitos nele enunciados, sem distinção ou discriminação, inclusive por motivo de 

nascimento ou qualquer outra condição sua ou de sua família171. Tal dispositivo se 

mostra bastante similar ao artigo II.1 da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, merecendo, pois, igual interpretação no sentido de que nenhuma criança, 

“absolutamente sem qualquer exceção” será excluída do âmbito de eficácia de tal 

declaração de direitos. 

                                                 
170 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Declaração dos Direitos da Criança (1959). Biblioteca Virtual de 
Direitos Humanos. Disponível em: <http://goo.gl/wIYpMn>. Acesso em: 10 jun. 2016. 
171 Princípio 1. A criança gozará todos os direitos enunciados nesta Declaração. Todas as crianças, 
absolutamente sem qualquer exceção, serão credoras destes direitos, sem distinção ou discriminação 
por motivo de  raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional 
ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição, quer sua ou de sua família. 
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 O segundo princípio172 traz em seu bojo a prevalência do melhor interesse da 

criança, garantindo-lhe oportunidades e facilidades, por lei e por outros meios, para 

lhe facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, 

compreendendo-se, pois, o embrião humano pré-implantatório como a criança – 

conforme definição trazida pelo próprio preâmbulo de tal Declaração – mais 

carecedora de tais atributos, na medida em que está ele indefinidamente privado do 

ambiente necessário para tal desenvolvimento, a saber, o útero materno. Sendo 

assim, mostra-se como dever do Estado e da sociedade em geral promover, ao 

menos, o debate, no intuito de buscar soluções para atendimento de tal direito. 

 O quarto princípio173 estabelece que toda criança é destinatária de cuidados 

pré e pós-natais, compreendidos entre esses o direito à alimentação e à assistência 

médica adequadas, extensíveis. Tais direitos, irrefutavelmente se ampliam para 

tutelar o embrião humano pré-implantatório, que deve receber a assistência média 

adequada à sua subsistência em caso de não implantação no útero materno, a 

saber, a criopreservação, conforme acertadamente determina a Resolução CFM n. 

2.168/2017174, entendendo-se por verba alimentar, nessa fase do desenvolvimento 

humano, o valor dispendido pelos genitores em favor da clínica de reprodução 

assistida para fins de realização e manutenção do referido procedimento de 

congelamento. Tais cuidados se repetem no quinto princípio175 quanto às crianças 

incapacitadas física, mental ou socialmente, situação esta que também agasalha o 

embrião humano pré-implantatório devido ao seu estágio de desenvolvimento. 

 O sexto princípio, determina que “à sociedade e às autoridades públicas 

caberá a obrigação de propiciar cuidados especiais às crianças sem família e 

                                                 
172  Princípio 2. A criança gozará proteção social e ser-lhe-ão proporcionadas oportunidades e 
facilidades, por lei e por outros meios, a fim de lhe facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, 
espiritual e social, de forma sadia e normal e em condições de liberdade e dignidade. Na instituição 
das leis visando este objetivo levar-se-ão em conta sobretudo, os melhores interesses da criança. 
173 Princípio 4. A criança gozará os benefícios da previdência social. Terá direito a crescer e criar-se 
com saúde; para isto, tanto à criança como à mãe, serão proporcionados cuidados e proteções 
especiais, inclusive adequados cuidados pré e pós-natais. A criança terá direito a alimentação, 
recreação e assistência médica adequadas. 
174 Item V.2. O número total de embriões gerados em laboratório será comunicado aos pacientes para  
que  decidam  quantos  embriões  serão  transferidos a  fresco,conforme  determina esta Resolução. 
Os excedentes, viáveis, devem ser criopreservados. 
175  Princípio 5. À crianças incapacitadas física, mental ou socialmente serão proporcionados o 
tratamento, a educação e os cuidados especiais exigidos pela sua condição peculiar. 
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àquelas que carecem de meios adequados de subsistência176”. Tal dever, imputado 

à sociedade e ao Estado, por razões óbvias se presta a abarcar a triste condição 

dos embriões humanos pré-implantatórios, igualmente abandonados por seus 

genitores em clínicas de reprodução assistida, quer seja em razão do mais puro e 

simples desinteresse ou, até mesmo, do falecimento dos mesmos. Ambas as 

situações justificam o acolhimento implantatório acima mencionado, a ser 

estabelecido e consolidado como política pública de afirmação daquilo que 

chamamos de direito ao útero, direito de personalidade titularizado pelo embrião 

criopreservado e que será tratado em tópico próprio. 

O nono princípio177 estabelece que a criança deverá ser protegida contra 

qualquer forma de negligência, crueldade e exploração. A mencionada negligência 

do Estado brasileiro em relação à questão dos embriões pré-implantatórios é 

patente, na medida em que, na prática, o compreende como um objeto, suscetível à 

produção178 , à doação e, inclusive, ao descarte, utilizando-se para essas duas 

últimas ações critério absolutamente controverso, pautado exclusivamente no 

tempo de criopreservação. Não obstante, parece-nos bastante claro que permitir a 

destruição de embriões pré-implantatórios para fins de extração de células-tronco 

embrionárias destinadas a pesquisas científicas e terapias, independentemente da 

existência e consequente observância a protocolos sérios, destinados à efetiva 

constatação de sua inviabilidade genética e/ou evolutiva, enquadra-se 

perfeitamente ao conceito de crueldade e exploração. 

 

 

                                                 
176  Principio 6. Para o desenvolvimento completo e harmonioso de sua personalidade, a criança 
precisa de amor e compreensão. Criar-se-á, sempre que possível, aos cuidados e sob a 
responsabilidade dos pais e, em qualquer hipótese, num ambiente de afeto e de segurança moral e 
material, salvo circunstâncias excepcionais, a criança da tenra idade não será apartada da mãe. À 
sociedade e às autoridades públicas caberá a obrigação de propiciar cuidados especiais às crianças 
sem família e àquelas que carecem de meios adequados de subsistência. É desejável a prestação de 
ajuda oficial e de outra natureza em prol da manutenção dos filhos de famílias numerosas. 
177 Princípio 9. A criança gozará  de proteção contra quaisquer formas de negligência, crueldade e 
exploração. Não será jamais objeto de tráfico, sob qualquer forma. 
178 Instituindo, tal como já mencionado, o Sistema Nacional de Produção de Embriões no âmbito da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – SISEMBRIO/ANVISA. 
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SEÇÃO IV. DECLARAÇÃO DE HELSINQUE 

 

 Ao tratar de crueldade e exploração da pessoa humana mediante a sua 

diminuição a mera res, insumo necessário à realização de pesquisas científicas, 

não se pode olvidar da Declaração de Helsinque179, adotada pela 18ª Assembleia 

Geral da Associação Médica Mundial, realizada em junho de 1964 na Finlândia, 

visto tratar-se de um marco quanto ao estabelecimento de princípios éticos gerais 

destinados ao balizamento e consequente limitação da pesquisa médica com seres 

humanos, inclusive sobre materiais e dados humanos identificáveis. 

Insta salientar que, muito embora o Brasil tenha se posicionado ao longo da 

história como um importante crítico das constantes flexibilizações providas pelas 

alterações da Declaração de Helsinque, em 2013, ano em que a 64ª Assembleia 

Geral da Associação Médica Mundial180, acabou por votar favoravelmente à revisão, 

aprovando a utilização inadequada do placebo em pesquisas científicas envolvendo 

seres humanos181, situação essa que gerou grande reprovação em âmbito interno – 

a partir do próprio Conselho Federal de Medicina – e externo, emitindo-se naquele 

mesmo ano a Declaração de Pachuca, voltada a refutar estudos que violassem os 

preceitos éticos, ainda que estejam de acordo com tal Declaração182.  

Mesmo com a mudança de postura do Estado brasileiro frente à flexibilização 

das normas da Declaração de Helsinque, nota-se que as revisões do referido 

diploma internacional não foram suficientes para suprimir dispositivos basilares que 

se mostram, até hoje, suficientes à tutela do embrião humano pré-implantatório. 

 Isso porque o seu item 7 estabelece que “a pesquisa médica está sujeita a 

padrões éticos que promovem e garantem o respeito a todos os seres humanos, 

protegendo sua saúde e direitos”. Tal premissa determina um padrão ético segundo 

                                                 
179 ASSOCIAÇÃO MÉDICA BRASILEIRA. Declaração de Helsinque. Tradução: Dr. Miguel Roberto 
Jorge. Disponível em: <http://goo.gl/lDmBO7>. Acesso: em 10 jun. 2016. 
180 Emendada pela última vez na 64ª Assembleia Geral da Associação Médica Mundial, realizada em 
outubro de 2013 em Fortaleza, Brasil. 
181 TOMASEVICIUS FILHO, Eduardo. O Código Civil brasileiro na disciplina da pesquisa com seres 
humanos, p. 124. 
182 SCHLEMPER JUNIOR, Bruno Rodolfo. O placebo e a Declaração de Pachuca: letras mortas? 
Revista Bioética, Brasília, v. 22, n. 1. p. 467. Disponível em: <goo.gl/TAyq0C>. Acesso em: 22 jan. 
2017. 
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o qual a pesquisa médica se sujeita intrinsecamente ao bem-estar de todos os 

“seres humanos”, sem exceção, aos quais deve ser garantida a proteção à saúde e 

demais direitos, o que é extendido ao embrião criopreservado por ser ele, 

irrefutavelmente, membro da espécie humana, sendo, pois, titular de tais garantias. 

 Tal declaração é sobremaneira clara ao determinar em seu item 8 que 

“ainda que o principal objetivo da pesquisa médica seja gerar novos conhecimentos, 

este objetivo nunca pode ter precedência sobre os direitos e interesses de cada 

sujeito da pesquisa”, ou seja, o desenvolvimento científico e tecnológico, destinado 

à satisfação dos interesses da coletividade, não pode se sobrepor àqueles 

titularizados por cada um dos indivíduos sujeitos à pesquisa, sob pena de inverter-

se a ordem natural das coisas, fazendo prevalecer no âmbito da pesquisa científica 

um lógica maquiavélica. 

 O dever do médico responsável em proteger a vida, assim considerada em 

seu sentido mais amplo, genérico e independente de qualquer distinção vinculada à 

existência ou não de autonomia dos indivíduos sujeitos à pesquisa é trazido no item 

9 da referida carta de direitos183. Assim, a destruição de um embrião humano pré-

implantatório para extração de células-tronco embrionárias utilizadas em pesquisas 

e terapias, por ser estranha e contraditória ao curso natural de desenvolvimento e 

consequente assunção da plenitude das capacidades de tal ser humano, por tolher, 

ainda na origem, qualquer possibilidade de implantação desse ser em um útero 

materno, parece importar em claríssima e indubitável violação do referido dever. 

 Há de se dar elevada importância ao item 10 da Declaração de Helsinque, 

uma vez que, muito embora estejam os médicos sujeitos e devam considerar em 

sua atuação profissional as normas e padrões éticos, legais e regulatórios 

nacionais e internacionais destinados à proporcionar uma limitação em relação à 

pesquisa com seres humanos, tais regramentos não poderão conduzir as ações de 

                                                 
183  9. É dever dos médicos que estão envolvidos em pesquisa médica proteger a vida, saúde, 
dignidade, integridade, direito à autodeterminação, privacidade e confidencialidade das informações 
pessoais dos sujeitos da pesquisa. A responsabilidade pela proteção aos sujeitos da pesquisa deve 
sempre recair no médico ou outros profissionais da saúde e nunca no sujeito da pesquisa, mesmo que 
eles tenham dado consentimento. 
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tal profissional se reduzirem ou eliminarem quaisquer das proteções destinadas aos 

sujeitos de pesquisa determinadas pela Declaração de Helsinque184.  

É óbvio que, tal como exposto em seu preâmbulo, por se tratar de uma 

declaração de princípios éticos gerais estabelecidos pela Associação Mundial de 

Saúde, tais determinações não terão eficácia ao confrontarem-se com a soberania 

nacional. Entretanto, seus princípios deverão conduzir eticamente o pesquisador 

que se utiliza de seres humanos em seus trabalhos científicos ou tecnológicos, 

funcionando como verdadeiro balizamento ao seu exercício profissional para fins de 

“objeção de consciência”, amparada tanto pela Constituição Federal185, quanto pelo 

Código de Ética Médica do Conselho Federal de Medicina186, garantindo ao médico 

e pesquisador a possibilidade de se retirar de pesquisa científica que implique na 

destruição de embriões humanos criopreservados. 

 Por sua vez, O item 17 aponta a necessidade de cotejo entre os “riscos e 

ônus previsíveis aos indivíduos e grupos envolvidos na pesquisa em comparação 

com os benefícios esperados para eles e para outros indivíduos ou grupos afetados 

pela condição sob investigação”. Isso significa que toda pesquisa que se utilize de 

seres humanos, não obstante à consideração dos benefícios à coletividade, deverá 

necessariamente sopesar os ônus e benefícios a serem pessoalmente percebidos 

pelos indivíduos envolvidos em tal experimentação, visto que diretamente afetados 

pela condição que se investiga.  

É importante notar que o sopesamento exigido pela norma em apreço não se 

volta à comparação e consequente rotulação dos sujeitos que se arriscam ou se 

beneficiam com a pesquisa, discutindo-se a eticidade de eventual assunção de 

                                                 
184  10. Os médicos devem considerar as normas e padrões éticos, legais e regulatórios para a 
pesquisa envolvendo seres humanos em seus próprios países, bem como as normas e padrões 
internacionais aplicáveis. Nenhum requisito ético, legal ou regulatório nacional ou internacional deve 
reduzir ou eliminar quaisquer proteções para os sujeitos da pesquisa indicadas nesta Declaração. 
185 O artigo 5º, inciso VIII, ao tratar da chamada escusa de consciência, assevera que “ninguém será 
privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as 
invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, 
fixada em lei”. 
186 Conforme estabelecido no Capítulo I, item VII, do Código de Ética Médica do Conselho Federal de 
Medicina, “o médico exercerá sua profissão com autonomia, não sendo obrigado a prestar serviços 
que contrariem os ditames de sua consciência ou a quem não deseje, excetuadas as situações de 
ausência de outro médico, em caso de urgência ou emergência, ou quando sua recusa possa trazer 
danos à saúde do paciente”. 
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risco por aqueles que, segundo critérios absolutamente subjetivos, temporais e, 

algumas vezes, até mesmo discriminatórios, podem ser considerados por alguns 

como menos humanos, ou autônomos, ou desenvolvidos, desde que isso se dê em 

favor de uma coletividade melhor avaliada e considerada segundo tais critérios. 

O parâmetro utilizado, na verdade, é irrefutavelmente antropocêntrico, colocando o 

ser humano, efetivamente submetido à pesquisa científica, no centro da análise de 

risco, ou seja, de custo e benefício, auferindo-se até que ponto sua participação em 

eventual experimento poderá lhe beneficiar pessoal e individualmente, situação 

essa que se afasta muito da realidade que atualmente se apresenta aos embriões 

criopreservados que, invariavelmente são destruídos para utilização em pesquisas 

científicas, reduzidos a um vil insumo laboratorial, situação que não sendo em nada 

lhes beneficiam. 

 O item 28 aponta que, caso um candidato a participante de uma pesquisa 

científica seja incapaz de dar o seu consentimento informado, um representante 

legalmente autorizado poderá fazê-lo. Tal autorização, todavia, estará sempre 

vinculada à impossibilidade de realização das pesquisas com sujeitos capazes de 

dar o seu consentimento e, ainda, que sua realização implique em riscos e ônus 

mínimos ao incapaz. 

Sob tal perspectiva, não seria exagero compreender que, desde 2006, a 

utilização de embriões humanos criopreservados em pesquisas e terapias com 

células-tronco embrionárias se reputa por absolutamente inviável sob o ponto de 

vista ético. Isso porque, exatamente nesse ano, o médico japonês Shinya 

Yamanaka, com sua técnica de reprogramação de células-tronco adultas conseguiu 

fazê-las pluripotentes187, tal como as células-tronco embrionárias, transformando-as 

em laboratório em células cerebrais, hepáticas, musculares e ósseas, por exemplo. 

No Brasil, obteve-se sucesso com a extração de células-tronco adultas a partir da 
                                                 
187 Capazes de se transformar em qualquer tecido do corpo humano – exceto na placenta e anexos, 
constituídos apenas através células totipotentes – as células pluripotentes (iPS) obtidas através de 
células-tronco adultas se prestam à mesma finalidade regenerativa inicialmente pretendida através 
das células-tronco embrionárias. A descoberta culminou na premiação do médico japonês com o 
prêmio Nobel de Medicina, juntamente com Sir John Gurdon, que estabeleceu os alicerces de tal 
desenvolvimento científico através de artigo redigido cerca de cinquenta anos antes. (GUIMARÃES, 
Maria. Células-tronco rendem Nobel de Medicina a britânico e japonês: John Gurdon e Shinya 
Yamanaka mostraram que células adultas podem voltar a estágio imaturo. Pesquisa FAPESP [edição 
on line]. São Paulo: 09 out. 2012. Disponível em: <http://goo.gl/CpbGIW>. Acesso em: 10 jun. 2016). 



93 
 

medula óssea do próprio paciente para aplicação no músculo do seu coração, 

regenerando-o parcialmente mediante o desenvolvimento de novos e saudáveis 

vasos sanguíneos, evitando-se, assim, a realização do transplante188. 

Assim, diante da possibilidade de extração e consequente reprogramação de 

células-tronco adultas a partir do consentimento informado de indivíduos 

plenamente capazes, assim como do avanço científico e tecnológico que permite a 

sua reprogramação, transformando-as em quaisquer órgãos e tecidos do organismo 

humano – atribuição de pluripotência – é possível afirmar-se indubitavelmente que 

a destruição de embriões humanos pré-implantatórios criopreservados, atualmente, 

tornou-se absolutamente desnecessária. 

 

SEÇÃO V. PACTO INTERNACIONAL DOS DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS 

 

 O Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, adotado pela XXI Sessão 

da Assembleia Geral das Nações Unidas, realizada em 16 de dezembro de 1966 e 

promulgado pelo Brasil em 06 de julho de 1992 189 , logo em seu preâmbulo, 

reconhece a igualdade e a dignidade inerente a todos os membros da espécie 

humana190, pressuposto que deverá nos guiar durante a interpretação de todos os 

dispositivos nela elencados. 

 Em seu artigo 6.1 é estabelecido que “o direito à vida é inerente à pessoa 

humana. Esse direito deverá ser protegido pela lei. Ninguém poderá ser 

arbitrariamente privado de sua vida”. Sendo assim, a própria natureza humana – da 

qual o embrião também compartilha – torna a pessoa titular do direito à vida, ou 

seja, não se trata de um ato de solidariedade exterior, emanado da sociedade ou 

do próprio Estado através do Direito, mas sim de um atributo inerente, cujo 

necessário reconhecimento através da Lei implica na promoção e manutenção da 

                                                 
188  PEREIRA, Anna Kleine Neves. A proteção constitucional do embrião: uma leitura a partir do 
princípio da dignidade da pessoa humana. Curitiba: Juruá, 2012, p. 162. 
189 BRASIL. Decreto n. 592, de 6 de julho de 1992 (promulga o Pacto Internacional de Direitos Civis e 
Políticos). Brasília: Presidência da República, 1992. Disponível em: <http://goo.gl/VPhE62>. Acesso 
em: 10 jun. 2016. 
190 Considerando que, em conformidade com os princípios proclamados na Carta das Nações Unidas, 
o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos 
iguais e inalienáveis constitui o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo [...]. 
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ordem e desenvolvimento social, visto tratar-se de “direito condicionante, do qual 

dependem todos os demais191”. 

 O artigo 7, por sua vez, determina ser proibido “submeter uma pessoa, sem 

seu livre consentimento, a experiências médicas ou cientificas”. O embrião-humano 

pré-implantatório, por razões físicas, mentais e sociais privado de assentir com tal 

participação, não poderá ser submetido a tais experimentações. 

 O artigo 16 assevera que “toda pessoa terá direito, em qualquer lugar, ao 

reconhecimento de sua personalidade jurídica”, sendo assim, considerando-se que 

o embrião pré-implantatório é considerado membro da espécie humana – visto que 

dotado de um programa genético próprio e autônomo, bem como de uma carga 

genética única e irrepetível – independentemente de estar em ambiente intra ou 

extrauterino, dentro ou fora do país, deve ver reconhecida a sua personalidade 

jurídica, usufruindo dos direitos dela decorrentes. 

 O artigo 24.1192 tem redação bastante similar à do artigo II.1 da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos e do primeiro princípio da Declaração dos Direitos 

da Criança, pelo que nos valemos das explicações dadas nos tópicos anteriormente 

tratados com a única adição de que, muito embora não haja menção a “qualquer 

outra condição”, é possível notar que o dispositivo internacional se inicia afirmando 

que as medidas de proteção serão garantidas às crianças “sem discriminação 

alguma”, expressão que, análoga àquela, produz os mesmo efeitos anteriormente 

analisados. 

  

SEÇÃO VI. CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DA CRIANÇA 

 

 A Convenção sobre os Direitos da Criança, de 20 de novembro de 1989, foi 

promulgada pelo Brasil através do Decreto n. 99.710, de 21 de novembro de 

                                                 
191 CHINELLATO, Silmara Juny de Abreu. Reprodução humana assistida: aspectos civis e bioéticos, 
p. 154. 
192 Toda criança terá direito, sem discriminação alguma por motivo de cor, sexo, língua, religião, 
origem nacional ou social, situação econômica ou nascimento, às medidas de proteção que a sua 
condição de menor requerer por parte de sua família, da sociedade e do Estado. 
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1990193, logo em seu preâmbulo ratifica a premissa básica que rege a Declaração 

de Direitos da Criança de 1959, no sentido de que "a criança, em virtude de sua 

falta de maturidade física e mental, necessita proteção e cuidados especiais, 

inclusive a devida proteção legal, tanto antes quanto após seu nascimento", diretriz 

que, à luz do artigo 31.1194 e 31.2195 da Convenção de Viena sobre o Direito dos 

Tratados, também deve reger a interpretação do referido diploma internacional, 

cujos dispositivos mais relevantes serão a seguir analisados. 

 O artigo 1º da referida Convenção aponta que “considera-se como criança 

todo ser humano com menos de dezoito anos de idade, a não ser que, em 

conformidade com a lei aplicável à criança, a maioridade seja alcançada antes”, 

sendo interessante salientar que o referido texto em momento algum faz menção a 

qualquer termo a quo para o início de tal proteção, não a vinculando à “concepção” 

e nem tampouco ao “nascimento”, entretanto, uma interpretação conjunta da diretriz 

contida no preâmbulo com o conteúdo do referido dispositivo nos faz compreender 

que todo ser humano, mesmo antes de seu nascimento – independentemente de 

estar dentro ou fora do útero materno – é considerado criança, tornando o embrião 

humano pré-implantatório titular de sua tutela. 

 O artigo 3.2 atribui aos Estados Partes signatários de tal Convenção o dever 

se assegurar à criança a proteção e o cuidado necessários ao seu bem-estar196. O 

tratamento indigno dado pelo Estado brasileiro ao embrião humano pré-

implantatório, tratando-o como um objeto sujeito à “produção”, permitindo a sua 

                                                 
193 BRASIL. Decreto no 99.710, de 21 de novembro de 1990 (promulga a Convenção sobre os Direitos 
da Criança). Brasília: Presidência da República, 1990. Disponível em: <http://goo.gl/XNk2RO>. 
Acesso em: 11 jun. 2016. 
194 Um tratado deve ser interpretado de boa fé segundo o sentido comum atribuível aos termos do 
tratado em seu contexto e à luz de seu objetivo e finalidade. (BRASIL. Decreto n. 7.030, de 14 de 
dezembro de 2009. Brasília: Presidência da República, 2009. Disponível em: <http://goo.gl/HziICM>. 
Acesso em: 12 jun. 2016) 
195  Para os fins de interpretação de um tratado, o contexto compreenderá, além do texto, seu 
preâmbulo e anexos: a) qualquer acordo relativo ao tratado e feito entre todas as partes em conexão 
com a conclusão do tratado; b) qualquer instrumento estabelecido por uma ou várias partes em 
conexão com a conclusão do tratado e aceito pelas outras partes como instrumento relativo ao 
tratado. 
196 3.2. Os Estados Partes se comprometem a assegurar à criança a proteção e o cuidado que sejam 
necessários para seu bem-estar, levando em consideração os direitos e deveres de seus pais, tutores 
ou outras pessoas responsáveis por ela perante a lei e, com essa finalidade, tomarão todas as 
medidas legislativas e administrativas adequadas. 
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“doação” e, inclusive, seu “descarte” apontam a reificação dessa criança em seu 

estágio de maior fragilidade, implicando em afronta a tal dispositivo. 

 O artigo 6.1 e 6.2 são sobremaneira interessantes, na medida em que aponta 

o dever de reconhecimento, por todos os Estados-Partes, que toda criança tem 

direito inerente à vida, cabendo-lhes assegurar ao máximo a sua sobrevivência e 

seu desenvolvimento197. A adoção do critério temporal para “doação” e “descarte” 

do embrião humano pré-implantatório atentam frontalmente a tal dever, deixando 

de assegurar ao máximo a sobrevivência de tal ser humano criopreservado e, ainda, 

de promover políticas públicas aptas a lhes assegurar o pleno desenvolvimento. 

 O artigo 7.1 aponta que toda criança será registrada imediatamente após o 

nascimento, possuindo direito, desde então, ao nome, à nacionalidade, a conhecer 

seus pais e ser cuidada por eles198. Entretanto, conforme apontado no início do 

presente capítulo, a premissa de que toda criança, tanto antes quanto após o seu 

nascimento é destinatária de cuidados especiais e da devida proteção legal deve 

permear toda a interpretação do referido diploma internacional. Contrapõe-se a tal 

diretiva geral o dispositivo em análise, visto ser ele expresso no sentido de que o 

direito ao nome surge apenas com o nascimento da criança, exigindo, portanto, a 

aplicação do princípio pro homine para dar interpretação extensiva à sua eficácia, 

atribuindo-lhe sentido mais protetor e satisfativo da dignidade humana da qual o 

embrião pré-implantatório, membro da espécie humana, é destinatário. Sendo 

assim, muito embora, como se verá, não seja ele titular do direito ao nome 

propriamente dito, terá direito de ser identificado dignamente, inclusive e 

especialmente para fins de conscientização pública e dos próprios genitores, 

conforme se verá nos capítulos a seguir. 

 O artigo 8.1 estabelece o dever dos Estados-Partes de se comprometer com 

a preservação da identidade da criança199. É importante destacar que o embrião 

                                                 
197 6.1. Os Estados Partes reconhecem que toda criança tem o direito inerente à vida. 6.2. Os Estados 
Partes assegurarão ao máximo a sobrevivência e o desenvolvimento da criança. 
198 7.1. A criança será registrada imediatamente após seu nascimento e terá direito, desde o momento 
em que nasce, a um nome, a uma nacionalidade e, na medida do possível, a conhecer seus pais e a 
ser cuidada por eles. 
199  8.1. Os Estados Partes se comprometem a respeitar o direito da criança de preservar sua 
identidade, inclusive a nacionalidade, o nome e as relações familiares, de acordo com a lei, sem 
interferências ilícitas. 



97 
 

humano pré-implantatório possui o direito à identidade genética – também 

conhecido como direito às origens – desde o momento de sua fecundação ou 

concepção, sendo certo que, havendo distinção entre seus genitores genéticos e 

pais civis, terá ele o direito de acesso aos seus dados biológicos, salvaguardado 

como direito de personalidade de que é. Analisaremos tal direito de maneira mais 

aprofundada nos capítulos adiante. 

 O artigo 9.1 atribui aos Estados-Partes o dever de zelar pela união entre pais 

e filhos, promovendo, entretanto, a separação entre eles se essa for necessária ao 

melhor interesse da criança, tal como em casos de descuido da parte dos pais200, 

dispositivo esse que poderia ser utilizado pelo ordenamento jurídico brasileiro para 

desenvolver um programa voltado à conscientização dos genitores para que, 

perdendo o interesse pela implantação dos embriões concebidos, pudessem 

coloca-los para acolhimento implantatório, possibilitando a aqueles novos seres a 

possibilidade de nascimento no seio de uma nova família, ansiosa por lhe 

proporcionar condições e probabilidades físicas, mentais, afetivas e sociais 

suficientes atingimento da plenitudade de suas potencialidades. 

 Por fim, o artigo 20, decorrência lógica do artigo 9.1 supramencionado, 

determina que as crianças privadas permanentemente do seio familiar por ocasião 

de seu melhor interesse, deverão ser especialmente protegidas e assistidas pelo 

Estado 201  até que sejam colocadas para adoção ou efetivamente adotadas 202 . 

Considerando-se a condição peculiar do embrião humano pré-implantatório, 

absolutamente dependente da criopreservação para a sua subsistência, fica claro 

que caberá ao Estado brasileiro, constatada a possibilidade de perecimento de tal 

                                                 
200 9.1. Os Estados Partes deverão zelar para que a criança não seja separada dos pais contra a 
vontade dos mesmos, exceto quando, sujeita à revisão judicial, as autoridades competentes 
determinarem, em conformidade com a lei e os procedimentos legais cabíveis, que tal separação é 
necessária ao interesse maior da criança. Tal determinação pode ser necessária em casos 
específicos, por exemplo, nos casos em que a criança sofre maus tratos ou descuido por parte de 
seus pais ou quando estes vivem separados e uma decisão deve ser tomada a respeito do local da 
residência da criança. 
201 20.1. As crianças privadas temporária ou permanentemente do seu meio familiar, ou cujo interesse 
maior exija que não permaneçam nesse meio, terão direito à proteção e assistência especiais do 
Estado. 
202 20.3. Esses cuidados poderiam incluir, inter alia, a colocação em lares de adoção, a kafalah do 
direito islâmico, a adoção ou, caso necessário, a colocação em instituições adequadas de proteção 
para as crianças. Ao serem consideradas as soluções, deve-se dar especial atenção à origem étnica, 
religiosa, cultural e lingüística da criança, bem como à conveniência da continuidade de sua educação. 
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ser humano, arcar com os custos de seu congelamento até que seja encontrada 

gestatrix que tenha o desejo de lhe acolher. 

 

SEÇÃO VII. DECLARAÇÃO UNIVERSAL DO GENOMA HUMANO E DOS 

DIREITOS HUMANOS 

 

 Em relação à Declaração Universal do Genoma Humano e dos Direitos 

Humanos 203 , adotada na 29ª Conferência Geral da UNESCO, traz em seu 

preâmbulo o reconhecimento de que as pesquisas sobre o genoma humano as 

aplicações dela resultantes se voltam à melhora da saúde da humanidade como um 

todo, mas que, entretanto, tais pesquisas devem respeitar inteiramente a dignidade, 

a liberdade e os direitos humanos, vedando qualquer forma de discriminação 

baseada em características genéticas204. 

 O artigo 1º aponta que “o genoma humano constitui a base da unidade 

fundamental de todos os membros da família humana bem como de sua inerente 

dignidade e diversidade. Num sentido simbólico, é o patrimônio da humanidade”. 

Estabelece-se, assim, o direito à intangibilidade do patrimônio genético que, mais 

do que um “sentido simbólico”, deve ser considerado, em sua “realidade”, um direito 

de personalidade cuja observância é de salutar importância à perpetuidade da 

humanidade, devendo ser salvaguardado desde o momento da concepção do ser 

humano, ou seja, desde sua fase embrionária intra ou extrauterina. 

 A respeito do artigo 1º e introduzindo as questões tratadas no artigo 2º da 

referida Declaração, Raul Cleber da Silva Choeri, assevera: 

 

Onde se lê genoma, pode-se ler, em intepretação teleológica e 
sistemática, identidade, cuja ideia é reforçada no teto da própria 
Declaração Universal citda, pois estabelece que cada indivíduo 

                                                 
203 UNESCO. Declaração Universal sobre o Genoma Humano e os Direitos Humanos. Tradução: 
Regina Coeli. Brasília: UNESCO, 1997. Disponível em: <http://goo.gl/z67aC8>. Acesso em: 12 jun. 
2016. 
204 Reconhecendo que a pesquisa sobre o genoma humano e as aplicações dela resultantes abrem 
amplas perspectivas para o progresso na melhoria da saúde de indivíduos e da humanidade como 
um todo, mas enfatizando que tal pesquisa deve respeitar inteiramente a dignidade, a liberdade e os 
direitos humanos bem como a proibição de todas as formas de discriminação baseadas em 
características genéticas. 
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detém o direito ao respeito de sua dignidade e de seus direitos, 
sejam quais forem suas características genéticas (artigo 1º), e essa 
dignidade impõe a não-redução dos indivíduos às suas 
características genéticas e o respeito ao caráter único de cada um, 
bem como de sua diversidade (artigo 2º)205. 

  

 O artigo 2º traz o direito titularizado por todo indivíduo de não sofrer 

discriminação genética206, conduta essa que para Francisco Vieira Lima Neto: 

 

[...] fere os direitos da personalidade porque coloca ao ser humano 
na posição de um simples objeto da natureza, uma mera 
consequência da ação biológica, sendo julgado não de acordo com 
suas possibilidades socioambientais, mas como se fosse uma coisa, 
um fruto e joguete de seu código genético, o que afronta a proteção 
que a personalidade, como instituto fundamental do direito civil, 
merece207. 

 

 Nesse sentido, o artigo 6º da referida Declaração, corolário da igualdade 

entre os seres humanos independentemente de suas características genéticas 

trazida pelo artigo 2º supramencionado, determina que “nenhum indivíduo deve ser 

submetido a discriminação com base em características genéticas, que vise violar 

ou que tenha como efeito a violação de direitos humanos, de liberdades 

fundamentais e da dignidade humana”. O dispositivo em apreço proíbe espécie de 

preconceito que tem grande potencialidade para atingir o embrião humano pré-

implantatório criopreservado que, embora viável, possa vir a ser enjeitado por seus 

genitores em razão da ausência de genes desejados ou da presença de 

indesejados, o que levaria a uma nova forma de seleção eugênica, realizada 

através de critérios genotípicos, conduta essa que, em última análise, violaria sua 

dignidade enquanto membro da espécie humana. 

 

                                                 
205 CHOERI, Raul Cleber da Silva. O direito à identidade na perspectiva civil-constitucional. Rio de 
Janeiro, Renovar, 2010, pp. 138-139. 
206  Artigo 2. a) A todo indivíduo é devido respeito à sua dignidade e aos seus direitos, 
independentemente de suas características genéticas. b) Esta dignidade torna imperativa a não 
redução dos indivíduos às suas características genéticas e ao respeito à sua singularidade e 
diversidade. 
207 LIMA NETO, Francisco Vieira. MAZZEI, Rodrigo (Coord.) O direito de não sofrer discriminação 
genética: uma nova expressão dos direitos de personalidade. Coleção Direito Privado. Rio de Janeiro: 
Editora Lumen Juris, 2008, p. 86. 
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SEÇÃO VIII. DECLARAÇÃO SOBRE AS RESPONSABILIDADES DAS 

GERAÇOES PRESENTES EM RELAÇÃO ÀS GERAÇÕES FUTURAS 

 

A Declaração sobre as Responsabilidades das Gerações Presentes em 

Relação às Gerações Futuras208, adotada em 12 de novembro de 1997 na 29ª 

sessão da Conferência Geral da UNESCO, traz em seu preâmbulo que o respeito 

pelos direitos humanos é essencial para a proteção das necessidades e interesses 

das gerações futuras209, assim como o princípio de solidariedade intrageracional – 

em relação à nossa geração – e intergeracional – voltada à geração imediatamente 

posterior e às seguintes – com a finalidade de promover a perpetuação da raça 

humana 210  e, ainda, a conscientização de que o destino das gerações futuras 

depende de decisões e ações tomadas atualmente, fazendo-se necessária a 

resolução dos problemas atuais de exclusão e discriminação, além de outros211, 

diretrizes que deverão guiar toda a intepretação do referido diploma internacional. 

Em seu artigo 1º, ao tratar das necessidades e interesses das gerações 

presentes e futuras, atribui à nossa geração a responsabilidade de garantir-lhes a 

plena salvaguardada212. As três balizas interpretativas acima mencionadas são de 

fundamental importância para compreendermos o alcance do referido dispositivo 

em relação ao embrião humano pré-implantatório. Isso porque o respeito aos 

direitos humanos, necessário para a perpetuidade de nossa espécie, pressupõe a 

solidariedade intergeracional, voltada à erradicação de toda forma de exclusão e 

discriminação. Sendo assim, o evento nascimento não pode ser levado em 

consideração como critério de exclusão ou discriminatório, privando tal ser humano, 
                                                 
208  UNESCO. Declaração sobre as Responsabilidades das Gerações Presentes em Relação às 
Gerações Futuras. Tradução: Milena Leal Pacheco. Brasília, 1997. Disponível em: 
<http://goo.gl/CEk3QV>. Acesso em: 12 jun. 2016. 
209 Salientando que o pleno respeito pelos direitos humanos e pelos ideais da democracia constitui 
base essencial para a proteção das necessidades e dos interesses das gerações futuras. 
210  Afirmando a necessidade de estabelecer novos vínculos equitativos e globais de parceria e 
solidariedade intrageracional e promover a solidariedade entre as gerações com vistas à perpetuação 
da humanidade. 
211 Tendo em mente que o destino das gerações futuras depende, em grande medida, de decisões e 
ações tomadas atualmente e que os problemas atuais, incluindo pobreza, subdesenvolvimento 
tecnológico e material, desemprego, exclusão, discriminação e ameaças ao meio ambiente, devem 
ser resolvidos conforme os interesses das gerações presentes e futuras. 
212 As gerações presentes têm a responsabilidade de garantir que as necessidades e os interesses 
das gerações presentes e futuras sejam plenamente salvaguardados. 
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em sua fase de maior fragilidade, de seu legítimo direito de permanecer vivo. Além 

disso, não é demais relembrar que os pressupostos éticos, as construções jurídicas 

e as decisões filosóficas também são legados às gerações futuras, sendo certo que 

a permissividade a elas outorgada e seu potencial lesivo à perpetuidade da vida, 

efetivamente, merecem alguma reflexão de nossa parte. 

É nesse sentido que o artigo 3º atribui às gerações presentes o dever de 

“esforçar-se para assegurar a manutenção e a perpetuação da humanidade, com o 

devido respeito pela dignidade da pessoa humana. Consequentemente, a natureza 

e a forma da vida humana nunca devem ser prejudicadas, sob qualquer aspecto”. 

Isso porque a dignidade da pessoa humana, argumento muitas vezes utilizado de 

maneira genérica, aqui possui efetiva relevância enquanto preceito moral e ético 

transmitido às futuras gerações que, certamente dotada de maiores avanços 

científicos e tecnológicos, necessitarão de balizas sólidas à sua atuação 

intrageracional e intergeracional. Tal preocupação também é tratada pelo artigo 11 

da referida Declaração213. 

O artigo 6º, por sua vez, retoma a discussão trazida pela Declaração 

Universal do Genoma Humano e dos Direitos Humanos, no sentido de que o 

progresso científico e tecnológico não deve prejudicar ou comprometer a 

preservação da espécie humana, sendo dever dessa geração em relação às futuras 

a proteção do genoma humano com base na dignidade da pessoa humana e no 

respeito aos seus direitos humanos214. Trata-se do direito à intangibilidade genética, 

titularizado pela pessoa humana desde o momento da sua concepção intra ou 

extrauterina, sob pena de levarmos a efeito alterações na constituição genética do 

ser humano que, além de importar em sua reificação, violaria o princípio da 

                                                 
213 As gerações presentes devem evitar tomar qualquer ação ou medida que tenha efeito que gere ou 
perpetue qualquer forma de discriminação para as gerações futuras. 
214 O genoma humano, com pleno respeito à dignidade da pessoa humana e aos direitos humanos, 
deve ser protegido, e a biodiversidade salvaguardada. O progresso científico e tecnológico não 
deve, de forma alguma, prejudicar ou comprometer a preservação da espécie humana e de outras 
espécies. 
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igualdade, implicando em potencial prejuízo da preservação da espécie humana e 

comprometendo, consequentemente, as futuras gerações215. 

 

SEÇÃO IX. DECLARAÇÃO INTERNACIONAL SOBRE DADOS GENÉTICOS 

HUMANOS 

 

 A Declaração Internacional sobre Dados Genéticos Humanos, adotada em 

16 de outubro de 2004 na 32ª sessão da Conferência Geral da UNESCO216, tem 

por objetivo garantir o respeito à dignidade humana, bem como a proteção aos 

direitos humanos e aos direitos fundamentais em relação ao manuseio de dados 

genéticos humanos, tomando por base os imperativos de igualdade, justiça e 

solidariedade. 

 Nesse sentido, o artigo 3º217, na esteira de diplomas internacionais anteriores, 

protege o indivíduo contra a redução de sua identidade ao conjunto de informações 

e características genéticas que possui, sendo essa constituída de inúmeros outros 

fatores de ordem social, ambiental, educacional, pessoal, afetiva, cultural dentre 

outros, direito esse que é atribuído à pessoa humana desde a sua concepção, uma 

vez que caraterísticas genéticas favoráveis ou desfavoráveis já podem ser 

identificadas na constituição do embrião humano pré-implantatório. 

 O artigo 7, alínea “a”, proíbe a utilização dos dados e informações genéticas 

para fins discriminatórios, que tenha por finalidade infringir a dignidade, os direitos 

humanos e as liberdades fundamentais, conduzindo à estigmatização de um 

indivíduo, família, grupo ou comunidades218. A interpretação literal do dispositivo 

                                                 
215 HABERMAS, Jürgen. O futuro da natureza humana: a caminho de uma eugenia liberal? Tradução: 
Karina Jannini. Revisão da tradução: Eurípedes Avance de Souza. São Paulo: Martins Fontes, 2004, 
p. 25. 
216 MINISTÉRIO DA SAÚDE. Declaração Internacional sobre os Dados Genéticos Humanos (2004). 
Ministério da Saúde: Biblioteca Virtual em Saúde. Disponível em: <http://goo.gl/9sehNo>. Acesso em: 
12 jun. 2016. 
217 Cada indivíduo tem uma constituição genética característica. No entanto, não se pode reduzir a 
identidade de uma pessoa a características genéticas, uma vez que ela é constituída pela intervenção 
de complexos fatores educativos, ambientais e pessoais, bem como de relações afetivas, sociais, 
espirituais e culturais com outros indivíduos, e implica um elemento de liberdade. 
218 Deverão ser feitos todos os esforços no sentido de impedir que os dados genéticos e os dados 
proteómicos humanos sejam utilizados de um modo discriminatório que tenha por finalidade ou por 
efeito infringir os direitos humanos, as liberdades fundamentais ou a dignidade humana de um 
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leva a crer que a discriminação sem o objetivo de violar a dignidade, os direitos 

humanos e as liberdades fundamentais seria, eventualmente, permitida. Tal 

assertiva, entretanto, mostra-se totalmente equivocada, visto que incompatível com 

o preâmbulo da Declaração – que toma por base o imperativo de igualdade entre 

todos os seres humanos, de justiça e de solidariedade – assim como com suas 

disposições finais, uma vez que nenhum dispositivo de seu texto poderá ser 

interpretado para dar acolhida a atos contrários aos direitos humanos, às liberdades 

fundamentais e à dignidade humana219. Sendo assim, o que se proíbe não é o 

intuito lesivo, mas a própria lesão discriminatória e atentatória à dignidade do ser 

humano, possuindo em relação ao embrião humano as mesmas finalidades 

apontadas na análise do artigo anterior. 

 O artigo 8º, alínea “b”, aponta que quando uma pessoa for incapaz de 

exprimir o seu consentimento informado – tal como ocorre no caso do embrião 

humano pré-implantatório – deverá ser obtida uma autorização do seu 

representante legal para fins de recolhimento de material genético, todavia, tal 

representação deverá se dar necessariamente no superior interesse da pessoa em 

causa220. Sendo assim, a autorização dada pelos genitores para fins de extração de 

células-tronco embrionárias infringe expressamente o referido dispositivo 

internacional, uma vez que tal extração implica na sua destruição ou morte 

embrionária, não se podendo interpretar que tal conduta, de alguma maneira, leve 

em conta o superior interesse do embrião humano pré-implantatório. 

 O artigo 14, alínea “a” estabelece o dever do Estado de desenvolver meios 

para proteger a vida privada de indivíduos, famílias ou grupos identificados, assim 

como a confidencialidade de seus dados genéticos. Em relação ao embrião pré-

implantatório, diz respeito ao direito por ele titularizado de não ter as informações 

                                                                                                                                                         

indivíduo, ou para fins que conduzam à estigmatização de um indivíduo,de uma família,de um grupo 
ou de comunidades. 
219 Nenhuma disposição da presente Declaração pode ser interpretada como podendo ser invocada 
de alguma forma por um Estado, agrupamento ou indivíduo para se dedicar a uma atividade ou 
praticar um ato para fins contrários aos direitos humanos, às liberdades fundamentais e à dignidade 
humana, e nomeadamente aos princípios enunciados na presente Declaração. 
220 Quando, de acordo com o direito interno, uma pessoa é incapaz de exprimir o seu consentimento 
informado, deverá ser obtida uma autorização do seu representante legal, de acordo com o direito 
interno. O representante legal deverá agir tendo presente o superior interesse da pessoa em causa. 
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relativas às suas características hereditárias divulgadas a terceiros que delas 

podem se utilizar para lhe discriminar221. 

 

SEÇÃO X. DECLARAÇÃO UNIVERSAL SOBRE BIOÉTICA E DIREITOS 

HUMANOS 

 

 A Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos, adotada em 

outubro de 2005 em Conferência Geral da UNESCO trouxe, pela primeira vez na 

história da Bioética, os Estados-Membros e a comunidade internacional em geral 

comprometeram-se a respeitar princípios fundamentais específicos, condensados 

em um único texto222.  

Tal Declaração traz em seu preâmbulo três importantes diretrizes, que 

devem guiar a interpretação de todo o referido diploma internacional. A primeira 

delas diz respeito ao dever atribuído à raça humana atinente à proteção de uns aos 

outros, bem como ao ambiente em que vivem, protegendo também outras formas 

de vida, em particular, a vida animal223. Tal dever imputa à geração presente o 

dever de tutelar o embrião pré-implantatório, membro da espécie humana, 

refutando todo e qualquer tratamento discriminatório tendente a reificar sua 

natureza.  

A segunda trata da necessidade do processo de desenvolvimento científico e 

tecnológico ser acompanhado da sensibilidade moral e da reflexão ética, voltadas à 

imposição de limites que se mostram indispensáveis ao bem-estar e à perpetuidade 

da raça humana, compreendendo-se a bioética como o instrumento apto à tomada 

de tais decisões, mediante o sopesamento entre os avanços no campo da 

                                                 
221 Os Estados deverão desenvolver esforços no sentido de proteger, nas condições previstas pelo 
direito interno em conformidade com o direito internacional relativo aos direitos humanos, a vida 
privada dos indivíduos e a confidencialidade dos dados genéticos humanos associados a uma 
pessoa, uma família ou, se for caso disso, um grupo identificável. 
222 UNESCO. Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos (2006). Tradução: Comissão 
Nacional da UNESCO em Portugal. Lisboa: UNESCO, 2006. Disponível em: <http://goo.gl/BemMwr>. 
Acesso em: 13 jun. 2016. 
223  Consciente de que os seres humanos fazem parte integrante da biosfera e têm um papel 
importante a desempenhar protegendo-se uns aos outros e protegendo as outras formas de vida, 
em particular os animais. 
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biomedicina e a prevalência dos valores éticos e morais 224 . Dessa forma, 

compreende-se que, muito embora os avanços da medicina regenerativa sejam 

louváveis e absolutamente desejáveis à melhoria da qualidade de vida da 

humanidade, não se pode obter tal benefício em detrimento e supressão do 

legítimo direito à vida titularizado pelo embrião humano pré-implantatório. Tal 

situação se mostra ainda mais inadmissível, como alhures mencionado, quando 

vislumbramos a possibilidade de reprogramação de células-tronco adultas, 

dotando-as da pluripotência inicialmente encontrada única e tão somente nas 

células-tronco embrionárias. Trata-se de um despropositado sacrifício de vidas 

humanas, devendo cessar imediatamente. 

A terceira diretriz considera que todos os seres humanos, sem qualquer 

distinção, devem se beneficiar das normas éticas no domínio e avanço da medicina 

e da investigação biológica225. Assim, faz-se necessária e urgente a modificação do 

olhar para o embrião humano pré-implantatório, deixando de considera-lo uma 

coisa suscetível de produção, doação e descarte, compreendendo-o como 

destinatário dos avanços científicos e tecnológicos que tenham por objetivo a 

satisfação de seus direitos humanos à vida, à saúde e ao desenvolvimento pleno 

de suas potencialidades físicas, morais, sociais e espirituais. 

O artigo 1º da referida Declaração, na medida em que determina seu âmbito 

de proteção a todos os seres humanos, também impõe deveres de cuidado ao 

Estado, assim como aos indivíduos, grupos, comunidades, instituições e empresas 

públicas e privadas, instituindo espécie de eficácia horizontal de suas disposições, 

fazendo-as viger também nas relações privadas 226 . Insta salientara que a 

expressão “seres humanos”, utilizada para delimitar a esfera de alcance das 

                                                 
224  Convicta de que a sensibilidade moral e a reflexão ética devem fazer parte integrante do 
processo de desenvolvimento científico e tecnológico e de que a bioética deve ter um papel 
fundamental nas escolhas que é necessário fazer, face aos problemas suscitados pelo referido 
desenvolvimento. 
225  Considerando que todos os seres humanos, sem distinção, devem beneficiar das mesmas 
elevadas normas éticas no domínio da medicina e da investigação em ciências da vida. 
226 A presente Declaração trata das questões de ética suscitadas pela medicina, pelas ciências da 
vida e pelas tecnologias que lhes estão associadas, aplicadas aos seres humanos, tendo em conta as 
suas dimensões social, jurídica e ambiental. 2. A presente Declaração é dirigida aos Estados. Permite 
também, na medida apropriada e pertinente, orientar as decisões ou práticas de indivíduos, grupos, 
comunidades, instituições e empresas, públicas e privadas. 
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normas protetivas do referido diploma internacional, tal como já mencionado 

anteriormente, se mostra apta à inserção dos embriões humanos pré-implantatórios 

em seu bojo. 

O artigo 2º, ao traçar os objetivos da Declaração em apreço, aponta em sua 

alínea “c” a finalidade de contribuir com o respeito e proteção à dignidade e direitos 

humanos, assim como ao direito à vida e às liberdades fundamentais227. A exemplo 

do artigo anterior, os destinatários de tal proteção são todos os seres humanos, 

incluindo em tal rol o embrião humano pré-implantatório, que deve ter seus direitos, 

notadamente o direito à vida, respeitados membro da família humana. 

O artigo 3º determina o respeito à dignidade humana, aos direitos humanos e 

às liberdades fundamentais, dever esse a todos imputado e que se volta à 

satisfação do bem-estar e dos interesses dos indivíduos sobre o interesse exclusivo 

da ciência ou da sociedade228. Assim, a destruição de embriões humanos para fins 

de extração de células-tronco embrionárias voltadas para pesquisas e terapias, a 

fecundação excessiva de óvulos que, invariavelmente, resulta numa 

superpopulação de embriões humanos criopreservados, além de outras condutas 

que acabam por reificar a natureza humana de tal ser, efetivamente, merecem 

reflexão e modificação a partir de sérios debates éticos e morais a respeito da 

maneira como nos relacionamos com o outro e, em especial, com aqueles que, a 

despeito de nós, mostram-se mais frágeis ou, simplesmente, diferentes. 

O artigo 8º aponta a necessidade de consideração da vulnerabilidade 

humana na aplicação e no avanço dos conhecimentos científicos e tecnológicos no 

campo biomédico, merecendo especial atenção e proteção os indivíduos ou grupos 

vulneráveis, cuja integridade pessoal deve ser respeitada 229 . Isso significa que 

                                                 
227 A presente Declaração tem os seguintes objetivos: [...] c) contribuir para o respeito pela dignidade 
humana e proteger os direitos humanos, garantindo o respeito pela vida dos seres humanos e as 
liberdades fundamentais, de modo compatível com o direito internacional relativo aos direitos 
humanos; 
228 A dignidade humana, os direitos humanos e as liberdades fundamentais devem ser plenamente 
respeitados. 2. Os interesses e o bem-estar do indivíduo devem prevalecer sobre o interesse 
exclusivo da ciência ou da sociedade. 
229 Na aplicação e no avanço dos conhecimentos científicos, da prática médica e das tecnologias 
que lhes estão associadas, deve ser tomada em consideração a vulnerabilidade humana. Os 
indivíduos e grupos particularmente vulneráveis devem ser protegidos, e deve ser respeitada a 
integridade pessoal dos indivíduos em causa. 
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nenhuma aplicação ou avanço científico e tecnológico deve ser realizado a despeito 

da vulnerabilidade dos indivíduos ou grupos, cuja integridade pessoal nos âmbitos 

físico, psicológico, moral e social deve ser especialmente protegida. O embrião 

humano pré-implantatório, talvez o mais frágil entre todos os seres humanos, 

portanto, merece a salvaguarda ao seu direito à vida, à identidade genética, à 

intangibilidade de seu patrimônio genético, dentre outras medidas voltadas ao 

respeito à sua dignidade e à satisfação dos direitos de personalidade que lhe são 

inerentes. 

 Os artigos 10 230  e 11 231  têm por objetivo estabelecer uma igualdade 

substancial entre todos os seres humanos, a fim de que todos sejam tratados de 

maneira justa e equitativa, mediante o respeito à sua dignidade e direitos, 

independentemente de quaisquer critérios distintivos ou discriminatórios. Assim, a 

equidade aqui buscada só pode se implementar mediante o tratamento desigual 

aos desiguais, no intuito de proteger os mais fracos e frágeis do tratamento 

obliterante e exploratório a ele naturalmente imposto pelos mais fortes. 

 O primado supramencionado nos faz lembrar importante e oportuna 

consideração traçada por Alfredo Domingues Barbosa Migliore a partir da obra de 

Peter Singer, denominada Liberatação Animal. Senão vejamos: 

Indaga o filósofo: “Quando dizemos que todos os seres humanos, 
sem distinção de raça, credo ou sexo, são iguais, o que é que 
estamos afirmando?”. A resposta é intuitiva: que as diferenças não 
justificam os direitos; que tais distinções não desqualificam o ser 
humano como ente digno e moral, e que elas vão além das raças, 
sexos, nível de inteligência (QI), grau de educação, ou habilidades e 
aptidão físicas232. 

 

 Por fim, o artigo 13 da referida Declaração vai além da proibição ao 

tratamento discriminatório para estabelecer o dever de solidariedade entre os seres 

                                                 
230  A igualdade fundamental de todos os seres humanos em dignidade e em direitos deve ser 
respeitada para que eles sejam tratados de forma justa e equitativa. 
231 Nenhum indivíduo ou grupo deve, em circunstância alguma, ser submetido, em violação da 
dignidade humana, dos direitos humanos e das liberdades fundamentais, a uma discriminação ou a 
uma estigmatização. 
232 MIGLIORE, Alfredo Domingues Barbosa. A personalidade jurídica dos grandes primatas. Tese 
apresentada no âmbito do programa de pós-graduação da Faculdade de Direito da Universidade de 
São Paulo como requisito parcial para a obtenção do título de Doutor em Direito, sob a orientação do 
Professor Doutor Rui Geraldo Camargo Viana. São Paulo: FDUSP, 2010, p. 220. 
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humanos233. Assim, deixa-se para trás uma obrigação negativa, consubstanciada 

no dever de não discriminar para se trazer à baila um dever positivo de auxílio e 

cooperação mútuo entre os integrantes da espécie humana, que deverá ser 

conduzido pelo Estado mediante a instituição de barreiras legítimas que visem 

impedir, até mesmo, “que a vontade popular soberana de uma comunidade política 

cometa o excesso de interferir nas intocáveis esferas subjetivas de liberdade”234. 

Diante disso, conforme bem apontado por Ferrando Mantovani, cabe a cada 

Estado soberano, inclusive o brasileiro, decidir de acordo com seu ordenamento 

jurídico entre o respeito e a tutela de seus concebidos e os interesses científicos e 

industriais conflitantes, entretanto, enveredando-se pela segunda opção deve-se ter 

a “consciência de sacrificar não uma ‘coisa’, mas a vida de um ‘ser humano’235”. 

 

                                                 
233 A solidariedade entre os seres humanos e a cooperação internacional nesse sentido devem ser 
incentivadas. 
234 HABERMAS, Jürgen. Sobre a legitimação pelos direitos humanos. In: MERLE, JeanChristophe. 
Direito e Legitimidade. São Paulo: Landy, 2003, p. 70. 
235 MANTOVANI, Ferrando. Uso de gametas, embriões e fetos na pesquisa genética sobre cosméticos 
e produtos industriais. In: CASABONA, Carlos Maria Romeo. Biotecnologia, Direito e Bioética: 
perspectivas em Direito Comparado. Belo Horizonte: Del Rey e PUC Minas, 2002, p. 189. 
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CAPÍTULO II 

DA OEA AO CONSELHO DA EUROPA: A PROTEÇÃO À PESSOA HUMANA EM 

ÂMBITO CONTINENTAL 

 

SEÇÃO I. DECLARAÇÃO AMERICANA DOS DIREITOS E DEVERES DO HOMEM 

 

 Muito embora a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem236 

preceda a Declaração Universal de Direitos Humanos da Organização das Nações 

Unidas – ONU237, com redação bastante similar, parece ser mais lapidada pela 

técnica, trazendo em seu bojo dispositivos que também se prestam à proteção do 

embrião humano pré-implantatório. 

 Isso porque o artigo I da Declaração Americana de Direitos e Deveres do 

Homem238, destinado à salvaguarda do direito à vida, à liberdade e à segurança, 

diferentemente do que faz a Declaração Universal de Direitos Humanos, utiliza-se 

da expressão “ser humano” enquanto sinônima do termo “pessoa”, o que torna o 

dispositivo mais claro e livre de eventuais intepretações restritivas. Exatamente por 

isso, é plenamente possível afirmar, sem adentrar ao debate acerca do momento 

inicial da vida e da assunção da humanidade, que o embrião humano pré-

implantatório está plenamente protegido, devendo-lhe ser garantido o direito à vida. 

 A equiparação da expressão “ser humano” ao termo “pessoa” deverá seguir 

o hermeneuta em toda a leitura e consequente interpretação do referido diploma 

internacional, inclusive quando trata, em seu artigo II239, sobre a igualdade de todos 

perante a lei, repudiando qualquer tipo de distinção entre pessoas. Tal assertiva 

nos remete à compreensão que todo ser humano, concebido, implantado no útero 

materno ou não, nascido ou não, deve ser tratado com o mesmo respeito e 

dignidade pelo Estado e pela sociedade. 

                                                 
236 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. Declaração Americana dos Direitos e 
Deveres do Homem (1948). Instrumentos Internacionais de Proteção dos Direitos Humanos. 
Disponível em: <http://goo.gl/TzYV3E>. Acesso em: 09 jun. 2016 
237 Aprovada em abril de 1948, na IX Conferência Internacional Americana realizada na cidade de 
Bogotá, Colômbia. 
238 Artigo I. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança de sua pessoa. 
239 Artigo II. Todas as pessoas são iguais perante a lei e têm os direitos e deveres consagrados nesta 
Declaração, sem distinção de raça, língua, crença, ou qualquer outra. 
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 Por sua vez, o artigo VII240 garante à criança, proteção, cuidado e auxílio 

especial, compreendido nesse escopo todo “ser humano menor de 18 anos de 

idade”, conforme previsão expressa do artigo 1º da Convenção sobre os Direitos da 

Criança da ONU, a ser analisada com maior rigor nos tópicos seguintes. Sendo 

assim, o embrião humano pré-implantatório é digno de proteção, cuidado e auxílio 

especial para que consiga, em cumprimento ao seu programa genético, atingir 

todas as suas potencialidades. 

 O artigo XXVIII assevera que “os direitos do homem estão limitados pelos 

direitos do próximo, pela segurança de todos e pelas justas exigências do bem-

estar geral e do desenvolvimento democrático”. O texto do referido dispositivo fala 

por si só: se o direito à saúde241 e ao gozo e fruição dos benefícios resultantes do 

progresso intelectual e das descobertas científicas242 significarem o sacrifício do 

direito do próximo, in casu, do direito à vida titularizado pelo embrião humano pré-

implantatório, deverão aqueles encontrar outros meios para a sua satisfação. 

 

SEÇÃO II. CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS 

 

 A Convenção Americana de Direitos Humanos 243 , adotada no âmbito da 

Organização dos Estados Americanos – OEA, em São José da Costa Rica, em 22 

de novembro de 1969 e promulgada pelo Brasil através do Decreto n. 678, de 06 de 

novembro de 1992244, assevera logo em seu artigo 1.2 que “para efeitos desta 

Convenção, pessoa é todo ser humano”, disposição essa que a exemplo de outras 

declarações e convenções de direitos humanos analisadas, envereda-se pelo 

                                                 
240 Artigo VII. Toda mulher em estado de gravidez ou em época de lactação, assim como toda criança, 
têm direito à proteção, cuidados e auxílios especiais. 
241 Artigo XI. Toda pessoa tem direito a que sua saúde seja resguardada por medidas sanitárias e 
sociais relativas à alimentação, roupas, habitação e cuidados médicos correspondentes ao nível 
permitido pelos recursos públicos e os da coletividade. 
242 Artigo XIII. Toda pessoa tem direito de tomar parte na vida cultural da coletividade, de gozar das 
artes e de desfrutar dos benefícios resultantes do progresso intelectual e, especialmente, das 
descobertas científicas. 
243  PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. Convenção Americana de Direitos 
Humanos (1969). Instrumentos Internacionais de Proteção dos Direitos Humanos. Disponível em: 
<http://goo.gl/tKAX36>. Acesso em: 10 jun. 2016. 
244 BRASIL. Decreto n. 678, de 6 de novembro de 1992. Brasil: Presidência da República, 1992. 
Disponível em: <http://goo.gl/JGaegi>. Acesso em: 10 jun. 2016. 
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primado da proteção da pessoa humana desde a concepção245, ou seja, basta que 

o ser protegido seja dotado da natureza humana para que se repute pessoa, 

definição que agasalha a condição do embrião humano pré-implantatório. 

 O artigo 3º, a exemplo do que determina o artigo 16 do Pacto Internacional 

de Direitos Civis e Políticos, aponta que toda pessoa tem direito ao reconhecimento 

de sua personalidade jurídica, logo, é irrefutável que o embrião humano pré-

implantatório, pessoa que é, deve usufruir de tal atributo. 

 O artigo 4.1 determina que “toda pessoa tem o direito de que se respeite sua 

vida. Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da 

concepção”. Note-se que o referido diploma internacional inova ao declarar 

expressamente que o direito à vida se inicia na concepção, compreendida essa 

como fecundação, tal como esclarecido alhures, tornando o embrião humano pré-

implantatório destinatário de tal atributo de sua personalidade, do qual dependem 

todos os demais. 

 O artigo 18 aponta que “toda pessoa tem direito a um prenome e aos nomes 

de seus pais ou ao de um destes”, assim, tal direito, embora mitigado pela 

circunstância, de ordem fática, de não estar ele implantado ao útero materno, 

também deverá ser atribuído ao embrião humano pré-implantatório, sendo ele 

destinatário do direito à identificação digna que servirá, inclusive, como instrumento 

de conscientização pública a respeito de sua inserção enquanto membro da 

espécie humana e, portanto, insuscetível de reificação e livre disposição. Tal direito 

será melhor analisado em tópico próprio. 

 O artigo 19 trará em seu bojo o direito da criança a medidas de proteção por 

parte de sua família, da sociedade e do Estado. Assim, caberá a esses, 

sucessivamente o dever de promover as condições necessárias que o embrião pré-

implantatório possa atingir a plenitude de seu desenvolvimento humano. Tal direito 

também será tratado em momento adequado. 

 O artigo 29 do Pacto de San Jose da Costa Rica246 estabelece o princípio pro 

homine que, nas palavras de H. Victor Condé, permeia todo o direito, incluindo os 

                                                 
245 TOMASEVICIUS FILHO, Eduardo. Direito Civil entre a vida e a morte, p. 442. 
246  Artigo 29 - Normas de interpretação: Nenhuma disposição da presente Convenção pode ser 
interpretada no sentido de: a) permitir a qualquer dos Estados-partes, grupo ou indivíduo, suprimir o 
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tratados de direitos humanos, segundo o qual todas as leis são criadas para o 

benefício do ser humano, devendo ser interpretadas da maneira mais protetora e 

satisfativa à dignidade que lhe é inerente247. Em análise específica ao dispositivo 

internacional em apreço, nota-se logo na alínea “a” que nenhuma disposição de tal 

Convenção pode ser interpretada no sentido de “permitir a qualquer dos Estados-

partes, grupo ou indivíduo, suprimir o gozo e o exercício dos direitos e liberdades 

reconhecidos na Convenção ou limitá-los em maior medida do que a nela prevista”. 

Parece-nos sobremaneira claro que o Estado brasileiro quando, adotando o 

duvidoso critério temporal, permitiu a doação e descarte do embrião humano pré-

implantatório, sem sombra de dúvida, violou o princípio pro homine, vilipendiando a 

natureza humana e reduzindo seu titular ao status de coisa. 

 Por fim, o artigo 32, muito similar ao artigo XXVIII da Declaração Americana 

de Direitos e Deveres do Homem, a cujos supramencionados comentários nos 

remetemos, traz em seu bojo espécie de acordo de reciprocidade, segundo o qual 

os direitos das pessoas são limitados pelos direitos dos demais, assim como pela 

segurança de todos e pelas exigências do bem comum. Isso significa que destruir o 

embrião humano, reduzindo-o a um mero insumo necessário a pesquisas 

científicas e terapias implica em evidente violação do Estado brasileiro ao Pacto de 

San José da Costa Rica, tanto em relação ao dispositivo supramencionado quanto 

a todos os outros já analisados. 

 

SEÇÃO III. DECLARAÇÃO IBERO-LATINO-AMERICANA SOBRE ÉTICA 

GENÉTICA 

 

A Declaração Ibero-Latino-Americana sobre Ética e Genética, adotada em 

1996 no Encontro sobre Bioética e Genética de Manzanillo e revisada em 1998 em 
                                                                                                                                                         

gozo e o exercício dos direitos e liberdades reconhecidos na Convenção ou limitá-los em maior 
medida do que a nela prevista; b) limitar o gozo e exercício de qualquer direito ou liberdade que 
possam ser reconhecidos em virtude de leis de qualquer dos Estados-partes ou em virtude de 
Convenções em que seja parte um dos referidos Estados; c) excluir outros direitos e garantias que 
são inerentes ao ser humano ou que decorrem da forma democrática representativa de governo; d) 
excluir ou limitar o efeito que possam produzir a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do 
Homem e outros atos internacionais da mesma natureza. 
247  CONDÉ, H. Victor. A handbook of international human rights terminology. 2. ed. Nebrasca: 
University of Nebrasca Press, 2004, p. 108. 
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Buenos Aires 248 , determina logo em seu artigo 1º o objetivo central de sua 

celebração, a saber: dar um importante primeiro passo para a proteção do ser 

humano em relação aos efeitos indesejáveis do avanço científico e tecnológico sobre 

a genética humana, através de instrumentos jurídicos internacionais 249 . É 

interessante mencionar que o artigo se vale da expressão “ser humano”, mais amplo 

e que não deixa dúvidas em relação à proteção do embrião humano pré-

implantatório. 

O artigo 2º, alínea “a”, chama as partes celebrantes à reflexão sobre as 

consequências do avanço científico e tecnológico no campo da genética humana, 

tomando por esteio o respeito à dignidade, à identidade, à integridade e aos direitos 

humanos já apontados em documentos jurídicos internacionais 250 . Entretanto, 

merece especial destaque a alínea “b” do referido dispositivo, que retifica um 

grande erro cometido no preâmbulo da Declaração Universal do Genoma Humano 

e dos Direitos Humanos para declara “que o genoma humano constitui parte do 

patrimônio comum da humanidade como uma realidade e não como uma expressão 

meramente simbólica”, fortalecendo o direito à intangibilidade genética assegurado 

à todo ser humano desde a sua concepção. 

Por sua vez, o artigo 4º, alínea “f”, estabelece o sigilo sobre as informações 

genéticas, asseverando ser ela privativa da pessoa de que provém, não podendo 

ser revelada a terceiros sem seu expresso consentimento 251 . Em relação ao 

embrião humano pré-implantatório, como já dito anteriormente, tal determinação 

tem especial alcance, impossibilitando, por exemplo, a discriminação genética para 

                                                 
248 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. Declaração Ibero-Latino-Americana sobre 
Ética e Genética (1998). Portal de Bioética. Disponível em: <https://goo.gl/R534pv>. Acesso em: 12 
jun. 2016. 
249  Nossa adesão aos valores e princípios proclamados tanto na Declaração Universal sobre o 
Genoma Humano e os Direitos Humanos da Unesco como no Convênio sobre Direitos Humanos e 
Biomedicina do Conselho da Europa, enquanto constituem um importante primeiro passo para a 
proteção do ser humano em relação aos efeitos não-desejáveis dos desenvolvimentos científicos e 
tecnológicos no âmbito da genética, através de instrumentos jurídicos internacionais. 
250 A reflexão sobre as diversas implicâncias do desenvolvimento científico e tecnológico no campo da 
genética humana deve ser feita levando em consideração: a) o respeito à dignidade, à identidade e à 
integridade humanas e aos direitos humanos reafirmados nos documentos jurídicos internacionais; 
251  Os princípios éticos que devem guiar as ações da genética médica são: [...] f) a informação 
genética individual é privativa da pessoa de quem provém e não pode ser revelada a terceiros sem 
seu expresso consentimento. 



114 
 

fins de transferência ao útero materno, constituindo patrimônio íntimo e privativo 

desse novo ser humano. 

 

SEÇÃO IV. CONVENÇÃO DE OVIEDO 

 

 A Convenção dos Direitos do Homem e a Biomedicina, também conhecida 

como Convenção Europeia de Bioética ou Convenção de Oviedo252, adotada pela 

Europa em 04 de abril de 1997, traz logo em seu artigo 1º o dever de proteção ao 

ser humano em sua dignidade e identidade, garantindo a todas as pessoas, sem 

discriminação, o respeito pela sua integridade, além de outros direitos e liberdades 

fundamentais em face da biologia e da medicina253. O texto do referido dispositivo é, 

salvo melhor juízo, confuso em sua redação, na medida em que se utiliza de 

expressão mais ampla – ser humano – para tutelar a dignidade e a identidade e, 

em contrapartida, de expressão que, para alguns, parece ser mais restrita – toda 

pessoa – para garantir o respeito à integridade e outros direitos e liberdades 

fundamentais. A solução interpretativa será mais bem elucidada quando, logo 

adiante, tratarmos do artigo 18 do referido diploma internacional. 

O artigo 2º serve como complemento ao artigo 1º, trazendo à baila o primado 

do ser humano sobre os interesses da sociedade ou da ciência 254 , assim, 

mostrando ser inadmissível a morte de um ser humano em prol do avanço científico 

e tecnológico, ainda que esse se dê em benefício da humanidade. 

 O artigo 11, bastante similar ao artigo 2º da Declaração Universal do 

Genoma Humano e dos Direitos Humanos, proíbe toda a forma de discriminação 

contra uma pessoa em virtude do seu património genético, proteção essa que se 

estenderá ao embrião humano pré-implantatório desde o momento de sua 

                                                 
252  PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA PORTUGUESA. Convenção para a Proteção dos 
Direitos do Homem e da Dignidade do Ser Humano face às Aplicações da Biologia e da Medicina 
(1997). Gabinete de Documentação e Direito Comparado (GDDC). Disponível em: 
<http://goo.gl/vgNJ5N>. Acesso em: 12 jun. 2016. 
253 As Partes na presente Convenção protegem o ser humano na sua dignidade e na sua identidade e 
garantem a toda a pessoa, sem discriminação, o respeito pela sua integridade e pelos seus outros 
direitos e liberdades fundamentais face às aplicações da biologia e da medicina. 
254 O interesse e o bem-estar do ser humano devem prevalecer sobre o interesse único da sociedade 
ou da ciência. 
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concepção, refutando o tratamento discriminatório que lhe impossibilite a 

transferência ao útero materno. 

 O artigo 12, evitando a discriminação genética, proíbe a realização de testes 

preditivos para fins de identificação do indivíduo como portador de genes 

responsáveis por doenças ou sua predisposição para tal, salvo para finalidades 

médicas ou de investigação, sem prejuízo do aconselhamento genético 

apropriado255. Tal direito inviabiliza a realização de exames destinados à obtenção 

de informações genéticas para fins discriminatórios, tais como a proibição de 

acesso a serviços de saúde ou, até mesmo, a contratação de seguros, permitindo, 

entretanto, a sua realização se tiver finalidade médica, de investigação ou 

aconselhamento genético. Tal proibição se estende para tutelar o embrião humano, 

delimitando a atuação do diagnóstico pré-implantatório apenas à identificação de 

doenças absolutamente incompatíveis com a vida ou com uma gestação saudável. 

 O artigo 14 proíbe a utilização das técnicas de reprodução humana assistida 

para a escolha do sexo do embrião humano pré-implantatório a ser transferido ao 

útero materno, salvaguardados os casos de doenças hereditárias ligadas a essa 

condição256, tais como a hemofilia, o daltonismo e a deficiência da enzima glicose 6 

fosfato desidrogenase – G6PD, por exemplo. 

 O artigo 18.1 da Convenção de Oviedo, por sua vez, peca pela generalidade 

e pela dissenção com as já existentes Recomendações n. 1.046 (1986) e 1.100 

(1989) da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, asseverando que nos 

países onde a lei admitir a pesquisa com embriões in vitro, esta lhe garantirá a 

proteção adequada257. Além disso, o dispositivo em análise é absolutamente silente 

quanto ao conceito de “proteção adequada”, deixando ao intérprete margem de 

intepretação amplíssima que, para melhor entendimento, precisa ser 

compatibilizada com o artigo 1º do presente diploma internacional que, por sua vez, 

                                                 
255  Não se poderá proceder a testes preditivos de doenças genéticas ou que permitam quer a 
identificação do indivíduo como portador de um gene responsável por uma doença quer a detecção de 
uma predisposição ou de uma susceptibilidade genética a uma doença, salvo para fins médicos ou de 
investigação médica e sem prejuízo de um aconselhamento genético apropriado. 
256 Não é admitida a utilização de técnicas de procriação medicamente assistida para escolher o sexo 
da criança a nascer, salvo para evitar graves doenças hereditárias ligadas ao sexo. 
257 Quando a pesquisa em embriões in vitro é admitida por lei, esta garantirá uma proteção adequada 
do embrião. 
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possui redação de dificílima compreensão, fazendo aparente distinção entre as 

expressões “ser humano” e “toda pessoa”, com consequente reflexo nas garantias 

outorgadas. 

 Verifica-se das considerações finais da Convenção de Oviedo que seu texto 

foi elaborado em língua francesa e inglesa. Em francês, a segunda expressão 

supramencionada é “toute personne”, enquanto que, em inglês utiliza-se tão 

somente o termo “everyone”, compreendendo-se este último, à luz do artigo 33.1258 

e 33.4259 da Convenção de Viena do Direito dos Tratados, como mais adequado à 

conciliação entre os textos, visto abarcar em seu conteúdo tanto as expressões “ser 

humano” como “todas as pessoas”, sem fazer entre elas distinção. 

 

                                                 
258 33.1. Quando um tratado foi autenticado em duas ou mais línguas, seu texto faz igualmente fé em 
cada uma delas, a não ser que o tratado disponha ou as partes concordem que, em caso de 
divergência, prevaleça um texto determinado. 
259 33.4. Salvo o caso em que um determinado texto prevalece nos termos do parágrafo 1, quando a 
comparação dos textos autênticos revela uma diferença de sentido que a aplicação dos artigos 31 e 
32 não elimina, adotar-se-á o sentido que, tendo em conta o objeto e a finalidade do tratado, melhor 
conciliar os textos. 
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PARTE IV – EMBRIÃO HUMANO PRÉ-IMPLANTATÓRIO: PROTEÇÃO NO 

DIREITO ESTRANGEIRO 

 

CAPÍTULO I 

TUTELA CIVIL NO SISTEMA COMMON LAW 

 

SEÇÃO I. REINO UNIDO 

 

A história da regulamentação da reprodução humana assistida no Reino 

Unido se inicia com a elaboração do Relatório Warnock260, fruto do trabalho do 

Comitê de Inquérito sobre Fertilização Humana e Embriologia, estabelecido em 

junho de 1982, sob a direção de Mary Warnock, para examinar as implicações 

sociais e éticas dos potenciais avanços científicos na área de reprodução humana 

assistida. 

 Tal documento foi apresentado em 26 de junho de 1984 ao Departamento de 

Saúde e Seguridade Social do Reino Unido, sendo certo que, dentre as suas 

recomendações, pode-se verificar a admissibilidade de práticas das quais 

discordamos, tais como: (i) utilização de embriões humanos de até quatorze dias 

em pesquisas; (ii) hibridação; (iii) compra e venda de gametas e embriões humanos 

sob licença e; (iv) armazenamento de embriões humanos pelo prazo de dez anos, 

após o qual poderiam esses ser utilizados ou destruídos de acordo com decisão da 

autoridade de armazenamento.  

Entretanto, o Relatório Warnock também trazia em seu bojo disposições que, 

muito embora sejam interessantes, nos parecem absolutamente conflitantes com as 

demais recomendações, tais como: (i) o reconhecimento de que ao embrião da 

espécie humana deve ser concedida alguma proteção legal e; (ii) a inexistência de 

direito de propriedade sobre um embrião humano. 

 Cabe aqui uma reflexão: se ao embrião humano fertilizado in vitro deve 

ser garantida alguma proteção legal, o direito à vida, condicionante de todos 

                                                 
260  REINO UNIDO. Report of the Committee of Inquiry Into Human Fertilisation and Embryology. 
Department of Health & Social Secutity, 1984. Disponível em: <goo.gl/z36ve5>. Acesso em: 18 jun. 
2016. 
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os demais direitos que ao seu redor gravitam261, enquanto ocupante de irrefutável 

posição de primazia, constituindo um bem maior e supremo na esfera natural e 

jurídica 262 , não deveria ser o mais importante direito a lhe ser legitimamente 

reconhecido, inclusive, a partir da concepção263? Pensamos que sim. Entretanto, o 

que se vê é o seu mais absoluto vilipêndio, admitindo-se, pois, a utilização de 

embriões humanos pré-implantatórios como insumos de pesquisas científicas ou, 

até mesmo, o seu vil descarte após o decurso do prazo de dez anos, conforme 

decisão da autoridade de armazenamento, tal como se um objeto fosse.  

 Não obstante, como se pode verificar, o Relatório Warnock, ao mesmo 

tempo em que permitia a venda e compra de embriões humanos, asseverava a 

inexistência de direito de propriedade sobre eles, afirmação essa que se mostra no 

mínimo contraditória, própria de quem sabe estar indo além dos limites admitidos 

pela ética em relação ao tratamento destinado a tão frágil ser. 

 É importante frisar que o Relatório Warnock influenciou sobremaneira a 

promulgação do Human Fertilisation and Embryology Act 1990264, cujas diretrizes, 

após profundas reflexões da população e autoridades britânicas, vêm sendo 

alteradas ao longo dos anos, tendo sofrido sua última emenda em 13 de novembro 

de 2008265, a qual será considerada nos comentários abaixo realizados. 

O Human Fertilisation and Embryology Act 1990, logo em seu artigo 1º traz a 

definição de embrião, assim compreendido como o embrião humano vivo, excluído 

o embrião humano oriundo de hibridação, prática ainda admitida no Reino Unido, 

não obstante ser absolutamente repudiada pela Assembleia Parlamentar do 

Conselho da Europa.  

                                                 
261  VASCONCELOS, Cristiane Beuren. A proteção jurídica do ser humano in vitro na era da 
biotecnologia. São Paulo: Atlas, 2006, p. 109. 
262 COAN, Emerson Ike. Biomedicina e Biodireito. Desafios Bioéticos. Traços semióticos para uma 
hermenêutica constitucional fundamentada nos princípios da dignidade da pessoa humana e na 
inviolabilidade do direito à vida. In: SANTOS, Maria Celeste Cordeiro Leite et aI. Biodireito: Ciência da 
vida, os novós desafios. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 259. 
263 Idem. 
264  REINO UNIDO. Human Fertilisation and Embryology Act 1990. Parlamento Britânico, 1990. 
Disponível em: <http://goo.gl/XWUcbM>. Acesso em: 18 jun. 2016. 
265 REINO UNIDO. Human Fertilisation and Embryology Act 1990 (amended by the Human Fertilisation 
and Embryology Act 2008). Disponível em: <http://goo.gl/VdyPfD>. Acesso em: 18 jun. 2016. 
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Nos termos do artigo 4A, n. 3, é proibida a utilização de embriões humanos 

miscigenados – ou híbridos – após o aparecimento da linha primitiva ou o decurso 

do prazo de quatorze dias. O n. 4 não permite a sua implantação em útero animal. 

O n. 5, por sua vez, proíbe a sua manutenção ou utilização em circunstâncias não 

admitidas pelos regulamentos. O n. 6 do mesmo artigo traz à baila o conceito de 

embrião humano miscigenado. 

O Anexo 2, em seu artigo 3º, parágrafo 3, ao tratar das “licenças para 

pesquisa”, permite a criação de embriões humanos miscigenados in vitro e, ainda, 

sua manutenção e utilização para os fins propostos em projeto de pesquisa 

especificado em tal licença. Por sua vez, o Anexo 3, em seu artigo 1ª, permite a 

autorização para a utilização de embriões humanos miscigenados em projetos de 

pesquisa, desde que apontados os propósitos de seu uso e as condições em que 

esse se dará. 

O artigo 3º do Human Fertilisation and Embryology Act 1990, por sua vez, 

dispõe acerca das proibições relativas a embriões humanos, afirmando ser proibido 

criar, manter ou usar um embrião sem a devida licença. Não obstante, determina 

que não se dará autorização para a manutenção ou utilização de um embrião 

humano após o aparecimento da linha primitiva – decorridos quatorze dias de 

fecundação, excluído o tempo de criopreservação, assim como a implantação de 

um embrião humano em um animal ou, ainda, a manutenção ou utilização de um 

embrião de maneira proibida. 

O artigo 14 (4) adota o critério temporal de dez anos para o armazenamento 

de embriões humanos não transferidos para o útero materno, após o qual ficarão 

sujeitos à utilização em pesquisas ou à destruição. 

No que diz respeito ao anonimato, é importante salientar que este não será 

absoluto, podendo ser relativizado no âmbito de processo judicial onde se discuta a 

respeito de maternidade ou paternidade de criança gerada por meio das técnicas 

de reprodução humana assistida, tal como aponta o artigo 34 do Human 

Fertilisation and Embryology Act 1990, podendo o Tribunal solicitar tais informações 

à autoridade competente. 
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Merece especial destaque o recentíssimo The Human Fertilisation and 

Embryology (Mitochondrial Donation) Regulations 2015266 , vigente desde 29 de 

outubro de 2015, destinado a evitar doenças ligadas a anomalias ligadas à 

transmissão de mãe para filho de DNA mitocondrial que apresenta mutações aptas 

a ensejar doenças ligadas às mitocôndrias – fontes de energia que guarnecem os 

principais órgãos e tecidos do corpo humano – afetando o coração, cérebro, fígado, 

dentre outros órgãos. 

A técnica em apreço, conforme apontado no artigo 7 da referida legislação, 

implica na retirada de DNA nuclear (biparental) de um embrião “A”, cujo DNA 

mitocondrial (materno) é sadio, para inserção do DNA nuclear de um embrião “B”, 

gerado a partir de gametas do casal submetido às técnicas de reprodução assistida, 

dando origem a um embrião humano que terá 0,99% da carga genética dos pais e 

0,01% da doadora. Tal técnica tem por objetivo afastar a incidência de doenças 

ligadas ao DNA mitocondrial inicialmente presente nesse embrião “B”. 

Em entrevista concedida à BBC do Reino Unido, Gillian Lockwood, 

especialista na área reprodutiva, se manifestou no sentido de que essa é apenas 

uma “pequena mudança” na legislação, permitindo que esse novo ser tenha não 

três, mas “2,001 pais”, uma vez que “menos de um décimo de um por cento do 

genoma será realmente afetado. Não é parte do que nos faz geneticamente quem 

somos [...] não influencia a altura, cor dos olhos, inteligência, musicalidade267”, por 

exemplo. 

Muito embora o artigo 6, alínea c, (i) estipule como condição para a utilização 

da técnica a inexistência de alterações no DNA nuclear ou mitocondrial de qualquer 

célula do embrião a ser implantado no útero materno, tal como já tivemos a 

oportunidade de mencionar, até mesmo pelo ineditismo da técnica, torna impossível 

mensurar os impactos de tais alterações genômicas sobre as futuras gerações. 

Não obstante, é importante lembrar que o procedimento supramencionado 

exige a destruição de um embrião saudável, que tem o seu DNA nuclear extraído 

                                                 
266 REINO UNIDO. The Human Fertilisation and Embryology (Mitochondrial Donation) Regulations 
2015. Parlamento Britânico, 2015. Disponível em: <http://goo.gl/UH6or8>. Acesso em: 28 jun. 2016. 
267 GALLAGER, James. MPs say yes to three-person babies. Reino Unido: Portal BBC UK. Disponível 
em: <http://goo.gl/ze1JQP>. Acesso em: 28 jun. 2016. 
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para alocar o do embrião gerado pelo casal submetido às técnicas de reprodução 

assistida, importando na sua destruição. Mais uma vez, vemos a reificação do 

embrião humano pré-implantatório, sendo utilizado, dessa vez, como simples 

envólucro apto a alocar o DNA nuclear do embrião gerado pelo casal, situação essa 

que exige maiores reflexões, inclusive de fundo ético, por parte da comunidade 

científica. 

Sendo assim, é possível notar que o Reino Unido possui hoje uma das 

legislações mais permissivas da Europa quando se trata de reprodução humana 

assistida, adotando o critério temporal de quatorze dias de fecundação para a 

utilização de embriões humanos em pesquisas científicas; permitindo a hibridação 

de células germinais humanas com a de animais, de acordo com os propósitos 

apontados em projetos de pesquisa e; possibilitando a criação de embriões 

humanos a partir de células germinais de três pessoas distintas. 

 

SEÇÃO II. ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 

 

 Muito embora cada Estado americano tenha competência constitucional para 

legislar sobre reprodução humana assistida, existe disposição legal uniformizada, 

de âmbito federal, estabelecendo diretrizes gerais para a matéria. Trata-se do 

Uniform Parentage Act 2000 (emendado pela última vez em 2002),268 aprovado 

pelo American Bar Association em 10 de fevereiro de 2003 e adotado pelos 

Estados de Delaware, Novo México, Dakota do Norte, Oklahoma, Texas, Utah, 

Washington e Wyoming269.  

Tal documento faz constar de seu preâmbulo a revogação de todos os atos 

uniformes anteriores destinados a regulamentar tal disciplina. Entretanto, sua 

leitura demonstra não haver ele regulamentado questões importantes, tais como as 

condições de criopreservação do embrião pré-implantatório, sua destinação, a 

salvaguarda ao direito à identidade genética, as medidas a serem tomadas para a 

                                                 
268 ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Uniform Parentage Act 2000 (Last Amended or Revised in 
2002). Uniform Law Commission. Disponível em: <http://goo.gl/7sV0Ob>. Acesso em: 19 jun. 2016. 
269 AMORÓS, Esther Farnós. Consentimiento a la reprodución asistida: crisis de pareja y disposición 
de embriones. Barcelona: Atelier, 2011, p. 122. 
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manutenção da intangibilidade genética, dentre outras questões que, pela própria 

estrutura jurídica daquele país, serão fundamentalmente tratadas pelos Estados, 

individualmente. 

 Silmara Juny de Abreu Chinellato, a primeira jurista brasileira a tecer 

comentários a respeito da legislação de Louisiana, acertadamente assevera que, 

dentre as legislações norte-americanas que regem a matéria, a de tal Estado é, 

certamente, uma das mais avançadas e que melhor tutelam os direitos do embrião 

humano pré-implantatório270, merecendo mais aprofundada análise. 

 Isso porque o Código Civil, logo no artigo 26 aponta que uma criança não 

nascida deve ser considerada uma pessoa natural a partir do momento de sua 

concepção, abarcando o embrião humano pré-implantatório para lhe assegurar o 

status de pessoa, daí derivando todas as garantias que lhe são próprias. 

O Revised Statute (RS) n. 9 tratará nos §§121-133 de seu Capítulo 3 – 

Human Embryos271 – inserido pelo Act n. 964, de 14 de julho de 1986 – da tutela do 

embrião humano pré-implantatório e das demais peculiaridades atinentes à 

reprodução assistida. Considerando-se o pioneirismo e a sensibilidade do referido 

diploma, dedicaremos especial atenção nas linhas seguintes à análise e 

respectivos comentários acerca de suas disposições. 

O §121 traz o conceito de embrião humano, compreendendo-o como um 

óvulo humano fertilizado in vitro, com certos direitos garantidos por lei. A expressão 

aqui utilizada, direitos, é bastante propicia e se envereda pela mesma esteira do 

artigo 2º do Código Civil brasileiro, na medida em que reconhece no fenômeno da 

concepção o termo a quo para a assunção do status de pessoa, detentora de 

personalidade jurídica e, consequentemente, de direitos subjetivos272. 

O §122 traz à baila os usos possíveis ao embrião in vitro, aponta para a 

implantação como o único destino do embrião humano fertilizado in vitro, sendo 

proibida a sua concepção para outros fins que não reprodutivos, bem como a sua 

                                                 
270 CHINELLATO, Silmara Juny de Abreu. Reprodução humana assistida: aspectos civis e bioéticos, 
p. 63. 
271  LOUISIANA. RS n. 9:121-133 – Chapter 3 – Human Embryos. Disponível em: 
<http://goo.gl/23tmJg>. Acesso em: 19 jun. 2016. 
272 DUARTE, Nestor. Código Civil Comentado, Doutrina e Jurisprudência. Coordenado pelo Ministro 
Cezar Peluso, 10. ed. São Paulo: Manole, 2016, p. 14-15. 
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comercialização. A preocupação do legislador no dispositivo em apreço é 

muitíssimo clara: proibir a reificação da natureza humana e a sua transformação em 

um mero insumo nas mãos de seus manipuladores. 

O §123 afirma que o embrião humano fertilizado in vitro é considerado uma 

pessoa, juridicamente falando, até a sua transferência para o útero materno ou 

qualquer outro momento onde a lei comece a garantir os direitos do nascituro – 

unbourne child. O dispositivo em questão tem por objetivo salvaguardar a 

continuidade evolutiva e o desenvolvimento pleno do ser humano, garantindo-se os 

direitos do embrião pré-implantatório até o momento de sua implantação no útero 

materno, momento esse que marcaria o início de sua tutela enquanto nascituro. 

A personalidade jurídica atribuída pelo ordenamento jurídico norte-americano 

ao embrião humano é tão forte que o §124 traz em seu bojo a necessidade de 

identificação para fins de facilitação da atividade médica e, principalmente, para 

outorgar ao embrião criopreservado a possibilidade de processar e ser 

judicialmente processado. O dispositivo em questão também garante a 

confidencialidade do paciente fertilizado in vitro. 

O §125 aponta que o embrião humano fertilizado in vitro é uma entidade 

juridicamente separada da clínica em que está alojado ou armazenado. Tal 

presunção é importantíssima, na medida em que não poderá ele ser considerado 

patrimônio integrante da clínica de reprodução assistida e, nem tampouco, de 

qualquer forma responder ou ser prejudicado por eventuais providências tomadas 

nas searas administrativa ou judicial em relação a ela, possibilitando-se, em último 

caso, a sua transferência para local mais adequado sem maiores transtornos. 

O §126 reitera a noção do embrião humano não se confundir com um bem 

suscetível de apropriação, sujeição e livre disposição, deixando muitíssimo claro o 

seu status de “ser humano biológico”, sendo certo que não poderá ser ele 

considerado propriedade do médico que atua como agente de fertilização. 

Na verdade, em caso de falha da identificação os pacientes da fertilização in vitro, 

assumirá o médico as atribuições de tutor temporário dos embriões pré-

implantatórios, até que sejam eles beneficiados com o acolhimento implantatório ou, 

utilizando-se da expressão trazida pelo dispositivo, com a “implantação adotiva”. 
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Pode, também, a Corte do local onde o referido embrião está localizado nomear um 

curador, a fim de que este assuma a incumbência de tutelar os seus direitos. 

O §127 traz a responsabilidade pessoal do médico ou da clínica de 

reprodução assistida pela guarda do embrião humano pré-implantatório. Tal 

atribuição implica num acurado dever de cuidado e, principalmente, na 

responsabilização em caso de eventual perecimento por negligência médica – 

conforme previsão do artigo 26 do Código Civil de Louisiana. 

O §128 traz à absoluta necessidade de qualificação dos profissionais e 

clínicas de reprodução assistida para a realização de quaisquer procedimentos que 

envolvam fertilização in vitro. 

O §129 proíbe a destruição deliberada de embriões humanos fertilizados in 

vitro por pessoas físicas ou jurídicas. Aponta que um embrião que não consegue se 

desenvolver dentro de um período de trinta e seis horas – exceto quando está em 

estado de criopreservação – deve ser considerado inviável, não podendo ser 

juridicamente considerado como pessoa. 

O §130 é absolutamente inovador, na medida em que atribui aos pacientes 

que se utilizam das técnicas de reprodução assistida, notadamente da fertilização 

in vitro, um dever especial de diligência e administração prudente, uma vez que o 

embrião humano assim concebido é uma pessoa que não pode ter o seu 

desenvolvimento impedido por questões pessoais dos genitores. Sendo assim, 

podem os genitores renunciar aos seus direitos parentais, colocando o embrião 

fertilizado in vitro para a chamada “implantação adotiva”. Os referidos direitos 

parentais também podem se renunciados diretamente em favor de um casal, caso 

esteja esse disposto e apto a recebê-lo para implantação. Tal renúncia jamais 

poderá ser realizada a título oneroso. 

Outra inovação bastante interessante prevista pela legislação de Louisiana é 

aquela trazida pelo seu §131, segundo o qual o padrão judicial para a resolução de 

eventuais disputas, tomará por base o melhor interesse do embrião humano 

fertilizado in vitro. Trata-se, na verdade, da aplicação do princípio do melhor 

interesse da criança, instituído pela Declaração dos Direitos da Criança de 20 de 
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1959, para a era biotecnológica, a fim de tutelar adequadamente tal ser humano, 

em tão frágil e indefeso momento de sua vida. 

O §132, possuidor de uma redação de difícil interpretação, no nosso sentir, 

conflita com a disposição contida no §127 supramencionado, na medida em que 

exime de quaisquer espécies de responsabilidade profissionais e instituições 

voltadas à reprodução humana assistida quando, de boa-fé, realizarem a triagem, 

coleta, conservação, preparação, transferência, ou criopreservação do embrião 

humano fertilizado in vitro para transferência para o útero humano. Aponta, ainda, 

que tal imunidade só é concedida em caso de ação proposta nos interesses do 

embrião demandante, enquanto pessoa juridicamente considerada. 

Por fim, o §133, ao tratar dos direitos de herança, assevera adequadamente 

que o embrião humano pré-implantatório só adquirirá tal pretensão de ordem 

material a partir de sua implantação no útero materno e com o consequente 

nascimento com vida. Por fim, assevera que quando tal nascimento sobrevier de 

doação de embrião a terceiros, tais direitos hereditários não estarão vinculados aos 

seus genitores.  
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CAPÍTULO II 

TUTELA CIVIL NO SISTEMA CIVIL LAW 

 

SEÇÃO I. PORTUGAL 

 

O Decreto-Lei n. 319, de 25 de setembro de 1986 273 , destinado a 

regulamentar a reprodução assistida em Portugal, logo em seu preâmbulo, 

reconhecendo as dificuldades éticas e legais que tais técnicas impuseram aos 

países membros do Conselho da Europa, afirmava a necessidade de reflexão e 

prudência antes da imposição das diretrizes legais necessárias, trabalho esse a ser 

realizado pela Comissão para o Enquadramento Legislativo das Novas Tecnologias 

que, à época, já havia se iniciado. Entretanto, havia “certas orientações básicas 

geralmente aceitas” que, desde aquele momento, já poderiam ser definidas, razão 

pela qual o referido Decreto-Lei foi promulgado. Afirmando serem os médicos 

especialistas em reprodução assistida os primeiros juízes a respeito da licitude e 

conveniência da utilização de tais técnicas, identifica, no entanto, a necessidade da 

instituição de um organismo tutelar, a ser definido em momento posterior, para 

intervenção e fiscalização de tal atividade. 

Fica claro, portanto, que Portugal foi sobremaneira cautelosa para legislar 

sobre os limites a serem juridicamente impostos às técnicas de reprodução 

assistida, preferindo, num primeiro momento, traçar diretrizes gerais para, 

posteriormente, definir o caminho a tomar. Exatamente por isso, tal Decreto-Lei é 

composto por apenas três artigos – na prática, apenas dois, uma vez que o terceiro 

dispositivo versava apenas sobre de sua entrada em vigência.  

O primeiro, atribuindo aos médicos, em organismos públicos ou privados 

devidamente autorizados pelo Ministério da Saúde, a responsabilidade e direta 

vigilância sobre todos os atos necessários à execução das técnicas de reprodução 

assistida. Tal autorização era dispensada se a técnica utilizada fosse a de 

“procriação artificial homóloga realizada com sêmen fresco”.  

                                                 
273  PORTUGAL. Decreto-Lei n. 319, de 25 de setembro de 1986. Ministério da Justiça, 1986. 
Disponível em: <http://goo.gl/Tj8AJh>. Acesso em: 16 jun. 2016. 
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O segundo vinculava a autorização mencionada no artigo anterior ao 

cumprimento de requisitos a serem posteriormente apontados em Decreto 

regulamentar que também disporia a respeito de eventuais sanções pela prática 

não autorizada de tal especialidade médica. 

O terceiro estabelecia que o referido Decreto-Lei, além dispor acerca de sua 

entrada em vigor a partir do dia seguinte à sua publicação, determinava a 

submissão das instituições que já se dedicavam às práticas previstas no artigo 1º 

às regras impostas nos termos do artigo 2º, tão logo fossem estabelecidas. 

É importante salientar que tais disposições, genéricas como se 

apresentavam, vigoraram por vinte anos, até o advento da Lei n. 32, de 11 de julho 

de 2006274, mais completa, trazendo em seu texto quarenta e oito artigos de ordem 

civil, administrativa e criminal, destinados a regulamentar as técnicas de 

“procriação medicamente assistida” – denominação empregada pela Lei – naquele 

país, dentre os quais merecem destaque, em razão do tema desenvolvido no 

presente trabalho, os que serão abaixo analisados. 

Recentemente alterada pela Lei n. 17, de 20 de junho de 2016 e pela Lei n. 

58, de 25 de julho de 2017, trazendo em seu artigo 6º dá relevante ênfase ao 

casamento e, portanto, à monogamia e à biparentalidade heterossexual, o que 

denota o peso da tradição católica daquele país, ainda muito presente e influente, 

inclusive, na produção legislativa portuguesa275. 

Por sua vez, a legislação em apreço elenca em seu artigo 7º um rol de 

finalidades tidas por proibidas quando da utilização das técnicas de procriação 

medicamente assistida. Assim, entende-se por proibida a clonagem reprodutiva que 

tenha por intuito a criação de um ser humano geneticamente idêntico a outro276, 

                                                 
274 PORTUGAL. Lei n. 32, de 11 de julho de 2006. Assembleia da República, 2006. Disponível em: 
<goo.gl/kVVcFA>. Acesso em: 13 out. 2017. 
275  PINHEIRO, Jorge Duarte. Perspectivas de evolução do Direito da Família em Portugal. 
In: OLIVEIRA, Guilherme de (Coord.). Textos de Direito da Família. Coimbra: Imprensa da 
Universidade de Coimbra, 2016, p. 360-364. 
276 O n. 1 do referido artigo de Lei, nos parece muitíssimo vago, na medida em que proíbe a clonagem 
reprodutiva que tenha por objetivo, ou seja, como alvo, a criação de seres humanos genéticamente 
idênticos. A redação de tal dispositivo nos parece excetuar casos em que a clonagem reprodutiva não 
seja um fim em si mesma, mas tão somente um meio, visando, a título de exemplo, a obtenção de 
órgãos e tecidos para fins de transplantes entre seres idênticos, evitando-se eventual rejeição por 
parte do paciente. 
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assim como a utilização das referidas técnicas em busca do aperfeiçoamento de 

determinadas características não médicas, escolha de sexo, obtenção de quimeras 

ou seres híbridos. Proibe-se, ainda, a utilização do diagnóstico genético pré-

implantatório no intuito de se identificar doenças claramente multifatoriais, na 

medida em que o valor preditivo do referido teste se mostra substancialmente baixo. 

No que diz respeito à utilização das técnicas de reprodução humana 

assistida para fins de escolha de sexo, o referido dispositivo legal traz como única 

exceção a existência de risco elevado de doença genética que se mostre 

efetivamente ligada ao gênero e para a qual não seja possível a detecção direta por 

diagnósticos pré-natal ou genético de pré-implantação ou, ainda, quando se 

mostrar absolutamente necessária a obtenção de antígenos leucocitários humanos 

(human leukocyte antigen – HLA), ou seja, visando o nascimento de uma criança 

que colaborará, devido à sua alta compatibilidade genética, com o tratamento de 

doença grave da qual é portadora uma outra pessoa. 

Proibe-se, também, a utilização das técnicas de procriação mediamente 

assistida para a criação de quimeras ou seres híbridos, assim como a utilização do 

diagnóstico de pré-implantação para a identificação de doenças multifatoriais, onde 

o valor preditivo do teste genético, diante da influência ambiental e da mutação de 

múltiplos genes, seja muito baixo. 

No que diz respeito à gestação de substituição, o artigo 8º da legislação 

portuguesa a estabelece como uma exceção a ser utilizada somente nos casos de 

ausência de útero, de lesão ou de doença deste órgão que impeça de forma 

absoluta e definitiva a gravidez da mulher ou em situações clínicas que a 

justifiquem, devendo ser previamente autorizada pelo Conselho Nacional de 

Procriação Medicamente Assistida, antecedida de audição da Ordem dos Médicos, 

sendo certo que, somente a partir de tal autorização, podem as partes celebrar 

entre si negócio jurídico gratuito277. No que diz respeito ao referido negócio jurídico 

gratuito, sua celebração é proibida pela legislação portuguesa quando houver 

                                                 
277 É importante ressaltar que, muito embora seja proibido o pagamento ou, ainda, a transferência de 
quaisquer bens móveis ou imóveis à gestante substituta, sabiamente, permite a legislação portuguesa 
que os beneficiários arquem com o valor correspondente às despesas decorrentes do 
acompanhamento de saúde efetivamente prestado, incluindo em transportes, desde que devidamente 
tituladas em documento próprio, conforme disposição do n. 5 do referido dispositivo legal. 
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subordinação econômica, nomeadamente de natureza laboral ou de prestação de 

serviços, entre as partes envolvidas, preocupação essa que demonstra a sabedoria 

do legislador português, na medida em que afasta a possibilidade de eventual 

aproveitamento, por parte dos beneficiários, de uma posição hierárquica que se 

mostre desvantajosa frente à gestante substituta, maculando, pois, o seu 

consentimento e, consequentemente, o próprio negócio jurídico. Ademais, é 

importante ressaltar que o embrião a ser gestado dever ser fecundado utilizando os 

gametas de, ao menos, um dos beneficiários, sendo absolutamente proibida a 

utilização de gameta da gestante substituta.  

O negócio jurídico a ser celebrado entre as partes deve (i) prever as 

disposições necessárias a serem por elas observadas em caso de ocorrência de 

malformações ou doenças fetais e em caso de eventual interrupção voluntária da 

gravidez e; (ii) abster-se da imposição de restrições de comportamentos à gestante 

de substituição, nem impor normas que atentem contra os seus direitos, liberdade e 

dignidade. Eventual violação a quaisquer das delimitações estabelecidas pelos 

números do artigo 8º, em análise, implica na nulidade do negócio jurídico celebrado. 

A utilização de embriões humanos na investigação científica também é 

limitada pelo artigo 9º do referido diploma legal, proibindo-se a criação de embriões 

com o objetivo específico e deliberado de utilizá-los em experimentação científica. 

Entende-se, entretanto, por lícita a sua utilização para a investigação científica 

voltada à prevenção, dignóstico ou terapias de embriões, para o aperfeiçoamento 

das técnicas de procriação medicamente assistida, para a constituição de células 

estaminais para programas de transplantação ou quaisquer outras finalidades 

terapêuticas. Permite-se, após aprovação do projeto científico pelo Conselho 

Nacional de Procriação Medicamente Assistida e desde que seja razoável esperar-

se um resultado benéfico à humanidade, a investigação científica com embriões 

criopreservados em relação aos quais não exista nenhum projeto parental, cujo 

estado não permita transferência ou criopreservação para fins de procriação, que 
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sejam portadores de anomalia genética grave, obtidos sem recurso à fecundação 

por espermatozóide278. 

A lei portuguesa permite em seu artigo 10 que se recorra à doação de 

embriões, assim como de óvulos e espermatozóides doados por terceiros desde 

que, face aos conhecimentos médico-científicos disponíveis, não se possa obter 

uma gravidez ou, ainda, uma gravidez sem a ocorrência de uma doença genética 

grave, mediante a utilização dos gametas dos próprios beneficiários e desde que 

sejam asseguradas condições eficazes à garantia da qualidade dos gametas. 

Ademais, os doadores de embriões não serão considerados, para quaisquer efeitos, 

progenitores da criança por nascer. 

Nota-se do artigo 11.1 que compete ao médico responsável propor aos seus 

pacientes a técnica de procriação medicamente assistida que, cientificamente, se 

afigure mais adequada. Entretanto, tal recomendação médica deve ser, 

necessariamente precedida da realização fracassada de outros tratamentos ou, 

ainda, desde que estes, levados a efeito, efetivamente não ofereçam perspectivas 

de êxito ou não se mostrem convenientes segundo os preceitos do conhecimento 

médico. Segundo o magistério de Rute Teixeira Pedro 

 

Parece-nos, então, que o médico assume uma obrigação principal 
(de meios) de implementar todos os mecanismos que a ciência 
médica disponibiliza, para aproveitar as possibilidades (rectius, 
chances) que o doente apresenta de alcançar a finalidade 
pretendida e, ao memso tempo, uma obrigação de protecção (de 
resultado) de se abster de qualquer acto (positivo ou negativo) que 
diminua ou elimine essas possibilidades279. 

 

Há proibição, a teor do artigo 18, para a realização de compra e venda de 

óvulos, espermatozoides, embriões ou qualquer outro material biológico obtido 

através das técnicas de procrição humana assistida, permitindo-se, entretanto, a 

fertilização por doador, desde que pelos conhecimentos científicos disponíveis não 

                                                 
278 PORTAL BBC BRASIL. Cientistas fecundaram óvulos sem usar espermatozóides. Brasil: 10 jul. 
2001. Disponível em: <goo.gl/9LBSXk>. Acesso em: 26 jan. 2017. 
279 PEDRO, Rute Teixeira. A responsabilidade civil do médico: reflexões sobre a noção de perda de 
chance e a tutela do doente lesado. Coimbra: Coimbra Editora, 2008, p. 87. 
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seja possível obter-se uma gravidez de outra forma, a teor dos artigos 19 e 27, 

mantida a confidencialidade de seus dados.  

No que diz respeito à confidencialidade dos dados do doador, aplicável 

também à gestação de substituição, há de se ressaltar que a legislação portuguesa 

permite aos nascidos através das técnicas de reprodução humana assistida o 

acesso às suas informações genéticas, desde que não revelada a identidade dos 

doadores, salvo se estes o permitirem ou, ainda, por determinação judicial 

conforme previsão do artigo 15. 

Ainda no que diz respeito à confidencialidade, é possível a obtenção, junto 

ao Conselho Nacional de Procriação Meciamente Assistida, de informações 

relativas a eventual impedimento para o casamento, sendo sempre salvaguardado 

o sigilo dos dados do doador, exceto se esse expressamente o permitir. 

Não obstante, é importante ressaltar que o legislador português, preocupado 

com eventual ocorrência de discriminação genética, proíbe que o assento de 

nascimento inclua qualquer indicação de que a criança foi concebida mediante a 

utilização das técnicas de reprodução medicamente assistida, incluindo-se em tal 

proibição a menção a eventual utilização de gestação de substituição. 

 O artigo 24, por sua vez, determina que se deve criar, a partir da técnica de 

fertilização in vitro, tão somente o número de embriões considerado necessário ao 

êxito do processo, conforme as boas práticas clínicas e obsevando-se o 

consentimento informado, sendo certo que o número de embriões transferidos ao 

útero materno deve tomar por base a situação clínica do caso e a indicação geral 

de prevenção de gravidez múltipla. 

 No nosso sentir, a lei portuguesa peca ao lançar mão tão somente de uma 

determinada técnica de reprodução humana assistida para proibir a criação de 

embriões em número superior ao necessário, sendo certo que, limitando-se à 

fertilização in vitro, poder-se-ia dar azo a uma interpretação isolada e 

absolutamente reducionista, segundo a qual a utilização de outras técnicas 

existentes, tais como a injeção intracitoplasmática de espematozóides ou outras a 

serem futuramente desenvolvidas, se utilizadas, permitiriam a criação de embriões 
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em número superior ao efetivamente necessário, o que, muito embora se mostre 

totalmente contrário ao espírito da Lei, ensejaria grande celeuma a esse respeito. 

 No que tange ao destino dos embriões não transferidos ao útero materno, 

determina o artigo 25 da referida lei que deverão ser criopreservados os que se 

mostrem morfologicamente viáveis280, comprometendo-se os genitores a utilizá-los 

em novo processo de transferência embrionária no prazo máximo de três anos. 

Decorrido o referido prazo, a pedido dos beneficiários e em situações devidamente 

justificadas, pode o diretor do centro de procriação medicamente assistida prorrogar 

o prazo de criopreservação dos embriões por mais um período de três anos. 

Caso não ocorra a prorrogação supramencionada ou, ainda, após o seu decurso, 

podem os embriões ser colocados para acolhimento por outros beneficiários, cuja 

indicação médica de infertilidade o aconselhe ou doados para investigação 

científica, mediante consentimento de ambos os genitores ou do sobrevivo. 

 Merece destaque e especial lamentação o fato da Lei n. 17/2016 ter alterado 

drasticamente a redação do referido dispositivo, apontando no artigo 25.6281 que, 

decorrido o prazo de seis anos de criopreservação, sem que tenha ocorrido o 

acolhimento dos embriões por outros beneficiários ou, ainda, sua utilização em 

projeto de investigação científica devidamente aprovado, sejam eles descongelados 

e descartados por determinação do diretor do centro de reprodução humana 

assistida, permissivo esse que, salvo melhor juízo, mostra-se equivocado na 

medida em que, a exemplo do que ocorre no Brasil282, dá azo à destruição do 

embrião humano criopreservado utilizando-se de critérios temporais absolutamente 

questionáveis e  utilitaristas, voltados mais à satisfação e otimização de recursos 

econômicos e interesses egoísticos da iniciativa privada do que propriamente ao 

respeito e consideração pela vida humana em seu estágio de maior fragilidade. 

                                                 
280 Mais uma vez, a legislação portuguesa peca pela especifidade, uma vez que não são apenas 
características morfológicas, ou seja, referentes à simetria e fragmentação, que tornam o embrião 
humano viável ou inviável, mas também importantes fatores de ordem genética não multifatoriais, 
capazes de ser identificados através de diagnóstico genético de pré-implantação. 
281 Anteriormente, o artigo 25 permitia a doação para investigação científica tão somente dos embriões 
que se mostrassem inviáveis para o envolvimento em um projeto parental, nada falando, aliás, sobre o 
descarte embrionário. 
282 Não se pode olvidar, entretanto, que a situação brasileira se mostra ainda mais absurda, haja vista 
que o descarte embrionário é permitido mediante simples Resolução do Conselho Federal de 
Medicina. 
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Não obstante, é objeto de especial irresignação de nossa parte a 

determinação contida no n. 7 do referido artigo 25, haja vista que, diante da 

ineistência de consentimento dos genitores a respeito do encaminhamento de seus 

embriões para acolhimento ou investigação científica, pode o diretor do centro de 

reprodução humana assistida, tão somente comunicar o Conselho Nacional de 

Procriação Medicamente Assistida – não havendo que se falar, aqui, sequer em 

autorização – a respeito de seu descongelamento e consequente eliminação, 

implicando, nesse caso, em verdadeiro vilipêndio à vida humana embrionária e, 

ainda, aos próprios direitos de personalidade dos genitores. 

Como se pode notar, a legislação portuguesa coloca sobre o diretor do 

centro de procriação medicamente assistida a responsabilidade de um verdadeiro 

Chefe de Estado, sendo ele competente (i) apreciar o pleito de prorrogação do 

prazo de criopreservação por outros três anos; (ii) determinar, após seis anos da 

criopreservação embrionária, a destruição dos embriões não acolhidos ou utilizados 

em projetos de investigação científica, não havendo sequer a necessidade de 

comunicação às autoridades responsáveis e; (iii) não havendo consentimento dos 

genitores quanto à colocação para acolhimento embrionário ou utilização em 

projetos de investigação científica, decorridos os prazos de três (artigo 25, n. 1) ou 

seis anos (artigo 25, n. 2), proceder à descarte dos embriões criopreservados, tão 

somente comunicando a autoridade responsável. Salvo melhor juízo, tal postura 

nos parece absolutamente equivocada, não somente pela adoção de critérios 

contra os quais já nos colocamos peremptoriamente contrários, mas também pelo 

excesso de poder colocado sobre tal figura, sendo a ele atribuída a incumbência de 

decidir a respeito de temas que se mostram sobremaneira complexos e delicados, 

tais como o projeto parental de um casal ou, pior, a respeito da vida e da morte. 

 Sendo assim, não obstante a longa espera de vinte anos entre o Decreto-Lei 

n. 319/86 e a Lei n. 32/06 e independentemente de nossas frontais discordâncias a 

respeito de algumas posições adotadas por Portugal quando da regulamentação da 

matéria, é irrefutável o fato de ter-se produzido naquele país um diploma legal 

capaz de tratar de grande parte das celeumas decorrentes do cotidiano daqueles 
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que lidam com as técnicas de reprodução humana assistida e, em especial, da 

tutela do embrião humano pré-implantatório. 

 

SEÇÃO II. ESPANHA 

 

A Lei n. 35, de 22 de novembro de 1988283, destinada a regulamentar a 

reprodução assistida no país, permitia em seu artigo 14.4 a realização do chamado 

“teste do hamster”, utilizado para avaliar a capacidade de fecundação de 

espermatozoides humanos até a fase divisão em duas células, momento em que 

deveria ser interrompido o teste; também proibia outras fecundações entre gametas 

humanos e animais, salvo as que contassem com permissão da autoridade pública 

correspondente, prática de hibridação que era totalmente repudiada pela 

Recomendação n. 1.046/86 do Conselho Europa, razão pela qual foi considerada à 

época uma das legislações mais imperfeitas e permissivas do continente284.  

A Lei n. 42, de 28 de dezembro de 1988285, que regulamenta a doação e 

utilização de embriões e fetos humanos ou de suas células, tecidos e órgãos, trazia 

em seu artigo 6º a necessidade de uma equipe médica constatar e registrar a morte 

embrionária ou fetal para fins diagnósticos, terapêuticos, farmacológicos, clínicos 

ou cirúrgicos, de investigação ou experimentação. Não obstante à nossa 

discordância em relação a algumas das finalidades de utilização do embrião 

comprovadamente morto, precisamos ressaltar a iniciativa de se exigir a 

constatação e registro de tal fato natural por uma equipe médica, afastando-se a 

tão criticada presunção temporal de morte por criopreservação. 

A Lei n. 45, de 21 de novembro de 2003286, promoveu alterações nos artigos 

4º e 11 da Lei n. 35/88 no intuito de solucionar a problemática de acumulação de 

embriões humanos criopreservados, cujo destino não estava determinado. Assim, o 

                                                 
283 ESPANHA. Lei n. 35, de 22 de novembro de 1988. Congreso de los Diputados, 1988. Disponível 
em: <http://goo.gl/oLyMFW>. Acesso em: 16 jun. 2016. 
284 CHINELLATO, Silmara Juny de Abreu. Reprodução humana assistida: aspectos civis e bioéticos, 
p. 69. 
285 ESPANHA. Lei n. 42, de 28 de dezembro de 1988. Congreso de los Diputados, 1988. Disponível 
em: <http://goo.gl/lDEzkO>. Acesso em: 16 jun. 2016. 
286 ESPANHA. Lei n. 45, de 21 de novembro de 2003. Congreso de los Diputados, 2003. Disponível 
em: <http://goo.gl/ADfTrG>. Acesso em: 16 jun. 2016. 
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artigo 4º, que anteriormente não fixava um número de embriões a serem 

transferidos ao útero materno, foi alterado para, de acordo com investigação e 

exames prévios, aptos a determinar a intensidade da estimulação hormonal e o 

número de embriões a serem fecundados, permitir a concepção de apenas três 

ovócitos para transferência num mesmo ciclo, salvo em caso de patologia dos 

genitores.  

O artigo 11, que vinculava a criopreservação de espermatozoides e embriões 

pelo prazo máximo de cinco anos e proibia o congelamento de óvulos, foi alterado 

para permitir o congelamento de óvulos com fins de reprodução assistida dentro de 

experiências controladas – com possibilidade de generalização da técnica, desde 

que comprovada a sua viabilidade, bem como permitir a criopreservação de 

gametas masculinos pelo tempo de vida do doador e, no caso de embriões, 

estender seu prazo de conservação pelo tempo de vida fértil da mulher, exigindo a 

celebração de um compromisso de responsabilidade dos genitores sobre os 

embriões de onde conste cláusula no sentido de que, caso não sejam transferidos 

em tempo hábil, como única opção, serão doados para fins reprodutivos. 

Por sua vez, a Lei n. 14, de 26 de maio de 2006287 traz em seu bojo novas 

regras destinadas a regulamentar a reprodução humana medicamente assistida, 

entretanto, infelizmente, preferiu o legislador espanhol adotar o equivocado 

conceito de pré-embrião como esteio da referida Lei, andando bem, entretanto, no 

que diz respeito à proibição da clonagem de seres humanos para fins reprodutivos. 

O artigo 3º, n. 6, da referida legislação determina que todos os dados 

relativos à utilização das técnicas de reprodução humana assistida deverão ser 

mantidos em registros médicos individuais, salvaguardando-se, o sigilo sobre a 

identidade dos doadores, os dados e condições dos usuários e as circunstâncias 

que envolvem a origem e o nascimento daqueles que foram gerados através de tais 

técnicas, mantendo-se, entretanto, o máximo possível de integração entre a 

documentação clínica e os usuários de tais técnicas. 

                                                 
287 ESPANHA. Lei n. 14, de 26 de maio de 2006. Congreso de los Diputados, 2006. Disponível em: 
<http://goo.gl/2HseQi>. Acesso em: 16 jun. 2016. 
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No que diz respeito especificamente ao sigilo dos doadores, o artigo 5º, n. 5, 

estabelece que a doação será anônima, devendo os bancos de gametas garantir a 

confidencialidade dos dados sobre a identidade dos doadores. Entretanto, 

garante-se aos filhos nascidos através das técnicas de reprodução humana 

assisitida por doador o direito de obter informações gerais a respeito dos doadores 

de gametas masculinos ou femininos, salvaguardada a sua identidade, 

correspondendo o mesmo direito às receptoras de gametas e embriões. 

O sigilo sobre a identidade dos doadores de gametas só poderá ser 

superado em virtude de situações absolutamente excepcionais, tais como aquelas 

que impliquem em evidente perigo à vida ou à saúde da criança concebida através 

das técnicas de reprodução assistida ou, ainda, quando se der de acordo com as 

leis processuais penais, reputando-se tal medida por indispensável para evitar-se, 

respectivamente, o perigo ou para se conseguir a finalidade legal proposta. Vale 

destacar que, mesmo em tais situações, a revelação da identidade do doador terá 

caráter restrito, não implicando em publicidade em geral, de maneira que, conforme 

previsão do artigo 8º, n. 3, tal revelação não implicará em qualquer determinação 

legal de filiação. 

Considerando-se que a teor do artigo 3º, n. 2, da Lei espanhola, autoriza-se 

a transferência ao útero materno de, no máximo, de três embriões, aponta o artigo 

11, n. 3, que aqueles que não forem implantados poderão ser crioconservados em 

bancos autorizados, condição essa que poderá se prorrogar até o momento em que 

os médicos responsáveis, com o parecer favorável de especialistas externos ao 

centro de reprodução assistida e independentes dele, compreendam que a 

receptora não mais reúne os requisitos clinicamente adequados para a realização 

de referidas técnicas. Vê-se aqui, que a criopreservação embrionária – assim como 

de gametas e tecidos ováricos – se vincula, portanto, à possibilidade reprodutiva da 

receptora. 

O n.4 do já referido artigo de Lei aponta os destinos que poderão ser dados 

aos embriões criopreservados, possibilitando-se: (i) a sua utilização pela própria 

mulher ou seu cônjuge; (ii) o chamado acolhimento implantatório, trazido pela Lei 

sob a nomenclatura de doação para fins reprodutivos; (iii) a doação com fins de 
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investigação científica e, por fim; (iv) o encerramento de sua criopreservação sem 

qualquer outra utilização, sendo esta última hipótese aplicável somente com o 

término da possibilidade reprodutiva da mãe sem que esta tenha optado por 

quaisquer dos outros destinos mencionados. 

O n. 7 do mesmo artigo de Lei obriga as clínicas de reprodução assistida a 

contratarem seguro de responsabilidade civil que assegure sua solvência diante de 

eventuais compensações financeiras a casais que venham a sofrer a perda de seus 

embriões devido a acidentes que afetem a sua criopreservação, desde que se 

tenham cumprido os procededimentos e prazos de renovação do consentimento 

informado correspondente, o que ocorre a cada dois anos a teor do seu n. 6. 

O artigo 13, n. 1, por sua vez, determina que a intervenção com fins 

terapêuticos sobre embriões vivos só poderá ter a finalidade de tratar uma 

enfermidade que lhe acomete ou impedir a sua transmissão, condicionando tal 

procedimento a garantias razoáveis de êxito e, ainda, de acordo com o n. 2: (i) que 

o casal ou, se for o caso, a mulher tenha sido devidamente informada sobre os 

procedimentos, testes diagnósticos, possibilidades e riscos da terapia proposta, 

tendo-os aceitado previamente; (ii) que a patologia tenha um diagnóstico preciso, 

com prognóstico grave ou muito grave e que se ofereçam através do tratamento 

possibilidades razoáveis de melhora ou cura; (iii) que naõ se modifiquem 

características hereditárias não patológicas e não se busquem a seleção de 

indivíduos ou raça; (iv) que tais terapias se realizem em centros de saúde 

autorizados e por equipes qualificadas e dotadas dos meios necessários. Por fim, o 

n. 3, determina que tais procedimentos requererão, em cada caso, a autorização da 

autoridade de saúde competente, após relatório favorável da Comissão Nacional de 

Reprodução Humana Assistida. 

O artigo 15, n. 1, traz à baila os requisitos necessários à autorização da 

investigação ou experimentação científica com embriões, determinando: (i) que se 

conte com o consentimento escrito do casal ou, se o caso, da mulher, mediante 

prévia e pormenorizada explicação a respeito dos fins perseguidos pela pesquisa e 

suas implicações, prevendo a renuncia a qualquer direito de natureza dispositiva, 

econômica ou patrimonial sobre os resultados direta ou indiretamento oriundos das 
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investigações realizadas; (ii) que o embrião não se tenha desenvolvido in vitro por 

mais de quatorze dias após a fecundação, descontando-se o tempo de 

criopreservação; (iii) em se tratando de projetos relacionados ao desenvolvimento e 

aplicação das técnicas de reprodução assistida, tal investigação deve realizar-se 

em centros autorizados, por equipes qualificadas sob controle e supervisão de 

autoridades de saúde competentes; (iv) que se faça com base em projeto 

devidamente apresentado e aprovado pela autoridades de saúde competentes, 

mediante parecer favorável prévio da Comissão Nacional de Reprodução Humana 

Assistida, caso se trate de projeto de pesquisa referentes ao desenvolvimento e 

aplicação das técnicas de reprodução humana assistida ou do órgão competente 

em se tratando de outros projetos de investigação relacionados à obtenção, 

desenvolvimento e utilização de linhas celulares de células-tronco embrionárias; 

(v) caso ocorra a transferência de embriões a outros centros no âmbito dos projetos 

supramencionados, deverão ser especificadas as relações e interesses comuns de 

qualquer natureza que possam existir entre a equipe e o centro para o qual se 

realiza o encaminhamento de tais embriões, devendo ser mantidas, igualmente, as 

condições de confidencialidade dos dados dos genitores, a gratuidade e ausência 

de lucro. 

Infelizmente, o artigo 15 acima apontado abandona disposição que merecia 

aplausos na Lei n. 42/1988, a saber, a necessidade, prevista no artigo 6º, de 

constatação e registro da morte embrionária ou fetal por uma equipe médica para 

que se pudesse utilizar referidos embriões para fins diagnósticos, terapêuticos, 

farmacológicos, clínicos ou cirúrgicos, de investigação ou experimentação, 

voltando-se novamente a critério extrínseco ao embrião humano criopreservado, a 

saber, a possibilidade reprodutiva da mãe, para selar o seu destino. 

O artigo 26, n.2, traz à baila três tipos de infrações, classificadas como leves, 

graves e gravíssimas. As infrações leves são compreendidas como o 

descumprimento de qualquer obrigação ou a transgressão de qualquer proibição 

estabelecida na referida Lei, sempre que não se encontre expressamente tipificada 

como grave ou muito grave, assumindo, portanto, nítido caráter residual. 
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Dentre as condutas graves, merece destaque a geração de número de 

embriões em cada ciclo reprodutivo que supere o necessário, conforme os critérios 

clínicos que garamtam em limites razoáveis o êxito reprodutivo em cada caso. Veja 

que o dispositivo em apreço não limita a criação de embriões àqueles que serão 

efetivamente implantados ao útero materno, estabelecendo como parâmetro o 

número necessário ao êxito do procedimento. 

Por fim, são infrações gravíssimas, dentre outras: (i) permitir o 

desenvolvimento in vitro de embriões por prazo superior a quatorze dias após a 

fecundação do ovócito, descontando-se o tempo em que estiveram criopreservados; 

(ii) a criação de seres híbridos interespecíficos que utilizem material genético 

humano, salvo nos casos de ensaios atualmente permitidos, tal como o já 

mencionado “teste do hamster” e; (iii) a seleção de sexo ou a manipulação genética 

com fins não terapêuticos ou terapêuticos não autorizados. 

Nota-se, portanto, que muito embora a referida legislação tenha andado bem 

quanto à salvaguarda, em especial, da intangibilidade genética, à proibição da 

hibridação e da clonagem, retrocedeu, em especial, no que diz respeito à 

vinculação da doação de embriões para fins de investigação e experimentação 

científica à efetiva constatação da morte embrionária. 

 

SEÇÃO III. ITÁLIA 

 

 A Lei n. 40, de 19 de fevereiro de 2004288 colocou fim às intensas discussões 

de cunho religioso e científico que por muito tempo impediram a Itália de ter uma lei 

que regulamentasse a reprodução humana assistida no país, assim compreendida 

pelo seu artigo 1º como a técnica utilizada para facilitar a resolução de questões 

decorrentes da esterilidade reprodutiva ou infertilidade humana 289 , ficando 

                                                 
288  ITÁLIA. Lei n. 40, de 19 de fevereiro de 2004. Parlamento Italiano, 2004. Disponível em: 
<http://goo.gl/6pwFb6>. Acesso em: 17 jun. 2016. 
289 Muito embora muitos se utilizem do termo esterilidade para indicar a nulidade das chances de se 
obter uma gravidez e do termo infertilidade para apontar a dificuldade de se chegar à gestação, 
podendo esta última ser sanada pelas técnicas de reprodução humana assistida, o artigo de lei em 
questão preferiu utilizar-se da linha interpretativa esposada por Maria Helena Machado, segundo a 
qual a diferença entre os termos cingir-se-ia ao fato da esterilidade significar a impossibilidade de se 
efetivar, pelas vias naturais, o fenômeno da fecundação, enquanto que a infertilidade diria respeito à 
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salvaguardados os direitos de todos os envolvidos, inclusive dos “concebidos”, aqui 

compreendido o embrião pré-implantatório. 

 Não se refuta que a Lei italiana possui fortes raízes no catolicismo, 

proibindo-se, por exemplo, a reprodução assistida por doador, assim como o seu 

acesso a casais homossexuais, entretanto, referido diploma legal traz informações 

relevantes no que diz respeito à tutela do embrião humano concebido por 

intermédio de referidas técnicas. 

Verifica-se logo no artigo 1º, n. 1, que o acesso às técnicas de procriação 

medicamente assistida é permitido como forma de solução para a esterilidade ou 

infertilidade humanas, devendo ser garantidos os direitos de todos os envolvidos e, 

inclusive, daqueles que são por meio delas concebidos. Tal como já mencionado ao 

longo do presente trabalho, quem diz direito, afirma personalidade, de onde se 

pode concluir que o ordenamento jurídico italiano entende o embrião como uma 

pessoa, possuidor, portanto, de direitos que lhe são próprios e adequados à sua 

tutela no estágio de desenvolvimento em que se encontra. 

Ao tratar das medidas protetivas ao embrião humano, a Lei em apreço se 

envereda, por meio de seu artigo 13, n.1, pela proibição de experimentação 

científica com embriões humanos, permitindo por meio de seu n. 2 a pesquisa 

clínica e experimental desde que sejam perseguidos propósitos estritamente 

terapêuticos e de dignóstico, voltados à proteção da saúde e do desenvolvimento 

do próprio embrião e desde que não existam outras metodologias disponíveis. 

O n. 3 do supramencionado dispositivo, entretanto, proíbe expressamente: 

(i) a produção de embriões humanos com a finalidade de experimentação ou outros 

fins diversos daqueles previstos na referida Lei; (ii) qualquer forma de seleção para 

fins de eugenia de embriões e gametas ou intervenções que, por meio de técnicas 

de seleção, manipulação ou outras processos artificiais, tenham o objetivo de 

alterar a composição genética do embrião ou gametas ou predeterminar 

características genéticas, salvo se por motivo de diagnóstico ou tratamentos 

                                                                                                                                                         

impossibilidade de levar-se, ao fim e ao cabo, o processo gestacional já iniciado. Nesse caso, as 
técnicas de reprodução humana assistida se aplicariam a ambos os casos. (MACHADO, Maria Helena. 
Reprodução humana assistida: aspectos éticos e jurídicos. Curitiba: Juruá, 2011, p. 30). 
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permitidos pelo n. 2 do referido artigo290; (iii) a clonagem por transferência nuclear 

ou cisão embrionária, assim como a ectogênese precoce para procriação ou 

pesquisa e; (iv) a fertilização de gametas humanos com gametas de espécies 

distintas, no intuito de produzir um ser híbrido ou uma quimera. 

A lei italiana proíbe sem seu artigo 14, n.1, a criopreservação ou a supressão 

de embriões, salvo nos casos de expressamente previstos pela Lei n. 194, de 22 de 

maio de 1978291. A Lei em questão estabelece em seu artigo 4º o prazo de noventa 

dias para que a mulher acuse circunstâncias para as quais a gravidez, o parto ou a 

maternidade (i) implique em risco grave para a sua saúde física ou mental, podendo 

valer-se, ainda, (ii) de seu estado de saúde, (iii) suas condições econômicas, (iv) 

sociais ou (v) familiares, (vi) das circunstâncias em que a concepção ocorreu ou, 

ainda, (vii) caso haja previsão de anomalia ou malformação do nascituro para a 

interrupção da gravidez por intermédio do serviço público de saúde ou de médico de 

sua confiança. As hipóteses em apreço, são utilizadas pela Lei n. 40/2004 como 

esteio à possibilidade excepcional de criopreservação ou redução embrionária. 

 Considerando-se a constante evolução técnico-científica, cujas orientações, 

a teor do artigo 7, n. 3, se renovam a cada três anos mediante publicação de decreto 

do Ministro da Saúde, por intermédio do Instituto Superior de Saúde, o artigo 14, n. 2, 

determina que as técnicas de criação de embriões não podem ser utilizadas de modo 

a se fecundar um número maior de embriões do que aqueles absolutamente 

necessários a uma única e contemporânea implantação em útero materno, não 

superior a três. O n. 3 do referido dispositivo legal permite a criopreservação dos 

embriões se inviabilizada sua transferência ao útero materno por grave e 

documentada força maior, relativa ao estado de saúde da mulher, não previsível 

                                                 
290 A Corte Constitucional Italiana declarou inconstitucional a disposição contida no artigo 13, n.2, na 
parte em que contempla como proibida a conduta de seleção embrionária, ainda que seja esta 
realizada exclusivamente para se evitar a implantação de embrião portador de doença genética no 
útero materno. Tal arrazoado se mostra legislativamente coerente, uma vez que, com se verá, em tais 
situações, a legislação italiana permite a interrupção da gravidez, logo, não seria razoável obrigar a 
mulher transferir ao seu útero embrião eventualmente doente para, somente após, autorizar-se o seu 
abortamento. (ITÁLIA. Corte Constitucional Italiana. Sentença n. 229. Diário Oficial da República 
Italiana n. 46, de 18 de novembro de 2015. Disponível em: <goo.gl/zBg9Hi>. Acesso em: 26 fev. 
2017). 
291 ITÁLIA. Lei n. 194, de 22 de maio de 1978. Ministério da Saúde Italiano, 1978. Disponível em: 
<goo.gl/QhBp0y>. Acesso em: 26 fev. 2017. 
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quando de sua fecundação, desde que tal procedimento seja realizado o mais rápido 

possível. 

 Ocorre que, desde 2009, os n. 2 e 3 do artigo 14 foram adequadamente 

flexibilizados pela Corte Constitucional Italiana292, entendendo-se que a criação de 

no máximo três embriões para uma única e contemporânea implantação pode, 

efetivamente, inviabilizar o próprio procedimento de reprodução humana assistida, 

forçando a mulher, diante de seu insucesso, à continuidade de um tratamento de 

hiperestimulação que pode, ao fim e ao cabo, prejudicar a sua saúde, razão pela 

qual, atualmente, é possível a criação de quantidade necessária de embriões para 

garantir o sucesso do tratamento, criopreservando-se, pois, os excedentes.  

 Quanto à disposição que determinava a implantação o mais rápido possível 

dos embriões que não foram implantados no útero materno por questão de força 

maior relativa ao estado de saúde da mãe, entendeu o Judiciário italiano que tal 

transferência deve ser feita sem prejuízo da saúde da mulher, circunstância que não 

era originalmente prevista no referido dispositivo. 

 Como se vê, muito embora a Lei italiana tenha sido originalmente concebida 

com traços nitidamente protecionistas, verifica-se um certo exagero e, até mesmo, 

certas incoerências e inconsistências que, quando da análise e reflexão sobre casos 

concretos, têm sido, efetiva e adequadamente, sanadas pela Corte Constitucional 

Italiana. 

 

SEÇÃO IV. FRANÇA 

 

O Código Civil francês293, criado pela Lei n. 94-653, de 29 de julho de 1994, 

assegura em seu artigo 16 a primazia da pessoa, proíbe qualquer atentado à sua 

dignidade e garante o respeito pelo ser humano desde o início de sua vida. A 

utilização da expressão “ser humano” deixa claro o desejo do legislador francês em 

tutelar a vida humana, qualquer que seja a sua condição de desenvolvimento físico 

ou intelectual e desde a sua mais delicada gênese. 

                                                 
292 ITÁLIA. Corte Constitucional Italiana. Sentença n. 151. Diário Oficial da República Italiana n. 19, 
de 13 de maio de 2009. Disponível em: <goo.gl/r5qh0d>. Acesso em: 26 fev. 2017. 
293 FRANÇA. Código Civil francês. Disponível em: <https://goo.gl/AWqObA>. Acesso em: 17 jun. 2016. 
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Tanto isso é verdade que o n. 4 do supramencionado artigo, alterado pela Lei 

n. 2004/800, proíbe o comprometimento da espécie humana, tendo por 

consequencia lógica a vedação a qualquer prática eugênica com o objetivo de 

seleção de pessoas, assim como a clonagem e a modificação de características 

genéticas que possam influenciar na descendencia da pessoa, determinações essas 

que influciam diretamente tanto sobre a intangibilidade genética do embrião humano 

pré-implantatorio quanto das gerações futuras. Fica claro, portanto, que a noção de 

espécie humana foi pouco a pouco transformada em um valor fundamental, 

influenciando legislações do mundo todo294. 

O Código de Saúde Pública francês295, por sua vez, tratará das implicações 

provenientes das técnicas de reprodução assistida a partir da Segunda Parte 

(os direitos de saúde sexual e reprodutiva das mulheres e proteção da saúde da 

criança), especificamente no Livro I (proteção e promoção da saúde materna e 

infantil), Títulos III a V (que tratam, respectivamente, sobre ações preventivas 

relativas a crianças adolescentes e jovens adultos; procriação medicamente assistida 

e; pesquisas com embriões e células-tronco embrionárias). 

O artigo 2131-4 permite o diagnóstico pré-implantatório apenas em casos 

excepcionais, observadas as seguintes condições: (i) um médico deve certificar que 

o casal, considerando-se sua situação familiar, tem uma alta probabilidade de dar à 

luz uma criança portadora de doença genética de gravidade particular, reconhecida 

como incurável quando da realização do referido diagnóstico; (ii) quando identificado 

anterior e especificamente em um dos pais ou ancestrais imediatos doença 

gravemente incapacitante, levando a anomalias capazes de implicar em ameaça à 

vida da criança; (iii) ambos os membros do casal precisam dar o seu consentimento; 

(iv) a realização do procedimento não pode ter outra finalidade senão a identificação, 

prevenção e tratamento da patologia identificada em um dos genitores. É importante 

salientar que, caso seja identificada eventual patologia incapacitante em um dos 

                                                 
294 DESCAMPS, Philippe. Le sacre de l’especie humaine: le droit au risque de la bioéthique. Paris: 
Presses Universitaires de France, 2009, pp. 3-4. 
295 FRANÇA. Código de Saúde Pública francês. Disponível em: <goo.gl/43kR0A>. Acesso em: 26 fev. 
2017. 
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embriões, ambos os membros do casal poderão optar por não prosseguir com o seu 

projeto parental em relação a este, destinando-o à pesquisa científica. 

O artigo 2141-1 conceitua a procriação mediamente assistida como o conjunto 

de práticas clínicas e biológicas que permitam a concepção in vitro, a conservação 

de gametas, o tecido germinal e embriões, assim como a transferência de embriões 

e a inseminação artificial. O referido dispositivo determina, ainda, que toda e 

qualquer técnica destinada a melhorar a eficiência, reprodutibilidade e segurança dos 

processos que figuram na lista do Ministério da Saúde – estabelecida por portaria do 

Ministro da Saúde, após consulta com a Agência de Biomedicina – só poderá ser 

aplicada após parecer fundamentado do comitê consultivo e consequente emissão 

de licença do Diretor Geral da Agência de Biomedicina.  

Muito embora o referido dispositivo traga em seu bojo aspectos legais de 

natureza conceitual e burocrática, também trata de aspectos de ordem técnica, 

voltados especificamente à prática da reprodução humana assistida, apontando-se, 

por exemplo, a possibilidade de utilização da técnica de congelamento ultra-rápido 

de oócitos e, ainda, da estimulação ovariana, inclusive quando implementada 

independentemente de uma técnica de reprodução medicamente assistida – sujeita a 

regras de boas práticas estabelecidas por despacho do Ministro da Saúde. 

O artigo 2141-2 aponta que a finalidade das técnicas de reprodução humana 

assistida é remediar a infertilidade do casal ou prevenir a transmissão para a criança 

ou para um membro do casal de doença particularmente grave, sendo certo que a 

natureza patológica da infertilidade deve ser clinicamente diagnosticada. 

São franqueadas ao casal formado por um homem em uma mulher que tenham vida 

em comum, estejam em idade reprodutiva e que tenham consentido previamente 

quanto à transferência dos embriões e à inseminação artificial. Entretanto, a morte de 

um dos membros do casal, a cessação da vida em comum, a separação judicial, o 

divórcio ou a revogação do consentimento escrito pelo homem ou pela mulher 

perante o médico responsável, impedem a realização do procedimento. 

Determina o artigo 2141-3 que um embrião não pode ser concebido sem que 

tenha, ao menos, os gametas de um dos membros do casal. Ademais, de acordo 

com o estado da técnica, pode o casal consentir, por escrito, que os embriões 
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superiores ao número permitido à implantação no útero materno serão preservados 

para futuro projeto parental ou, ainda, que os embriões que não possuem condições 

de ser transferidos ou armazenados serão destinados à pesquisa científica. Nesses 

casos, fecundar-se-ão tão somente o número de embriões que forem essencialmente 

necessários à realização do procedimento, de acordo com o método empregado. 

Importante disposição se verifica ao término do referido artigo, visto determinar que 

um casal cujos embriões foram preservados não poderá beneficiar-se de uma nova 

tentativa de fertilização in vitro antes de deles utilizarem-se, salvo se houver 

comprovado problema de qualidade em relação àqueles. 

Em seu artigo 2141-4, aponta o Código de Saúde Pública francês que os dois 

membros do casal serão anualmente consultados por escrito a respeito da 

manutenção da manutenção de seu projeto parental. Entretanto, caso não haja um 

projeto parental ou se um dos membros do casal tiver falecido, ambos ou o 

sobrevivente poderá acordar que sejam os embriões: (i) colocados para acolhimento 

embrionário por um outro casal; (ii) sujeitos à pesquisa científica ou; (iii) retirados de 

sua preservação, fazendo-a cessar.  

Em todas as hipóteses supramencionadas, o consentimento ou pedido estará 

sujeito a um período de reflexão de três meses, entretanto, tratando-se de morte de 

um dos membros do casal, o prazo será de um ano a partir do falecimento, podendo, 

entretanto, o membro sobrevivente manifestar a sua vontade, por iniciativa própria, 

em período anterior. Caso seja um dos membros do casal consultado por diversas 

vezes, sem retorno ou, ainda, em caso de desacordo do casal a respeito da 

manutenção do projeto parental ou do destino dos embriões, por-se-á fim à sua 

conservação após um período de cinco anos. O mesmo ocorrerá se, tendo os 

embriões sido colocados para acolhimento embrionário, este não se der no prazo de 

cinco anos contados da data do consentimento escrito por parte dos genitores. 

O acolhimento embrionário dos embriões criopreservados, conforme preceitua 

o artigo L2141-5, é permitido desde que haja o consentimento expresso por ambos 

os membros do casal. Em caso de morte de um dos membros do casal, o 

sobrevivente será consultado por escrito para saber se há concordância com o seu 

recebimento por um outro casal. 
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Em conformidade com o artigo 2141-6, o acolhimento do embrião pode ser 

realizado por um outro casal, desde que satisfeitos os requisitos trazidos pelo artigo 

L2141-2 acima comentado. Tal procedimento dependerá de apreciação e posterior 

decisão judicial motivada pelo consentimento escrito dos genitores, sendo certo que 

no curso do referido processo, cuidará o juiz de analisar se o casal preenche os 

requisitos legais, procedendo, ainda, a todas as investigações necessárias à 

avaliação do ambiente familiar, educacional e psicológico que o casal é capaz de 

oferecer à criança que haverá de nascer. A autorização judicial para o acolhimento é 

válida por um período de três anos, sendo possível a sua renovação. 

Tanto o casal que acolhe quanto aquele que renuncia ao embrião não podem 

conhecer suas respectivas identidades, regra essa que encontra exceção em 

situações excepcionais de necessidade terapêutica, oportunidade em que será 

permitido a um médico o acesso àquilo que a legislação francesa chamará de 

“informações não identificantes” do casal que renunciou ao embrião. Importante, 

ainda, salientar que a renúncia do casal de genitores será absolutamente 

independente de pagamento, proibindo-se, ademais, a criação ou utilização de 

embriões para fins comerciais ou industriais. 

O artigo L2151-1 ratifica o Código Civil francês ao coibir a clonagem 

reprodutiva, apontando ser proibida a realização de qualquer intervenção voltada à 

criação de um filho geneticamente idêntico a outro, vivo ou morto. 

Os três dispositivos subsequentes proíbem a concepção in vitro de embriões 

ou a constituição, por clonagem, de embriões humanos para fins de investigativos, 

comerciais, industriais ou, até mesmo, terapêuticos, proibindo-se, ainda, a criação de 

embriões transgênicos ou quiméricos. 

No que pertine à investigação científica, o artigo L2151-5 estabelece regras 

para a realização de investigações científicas com embriões, que só poderão ocorrer 

mediante autorização da Agência de Biomedicina, após criteriosa análise de um 

protocolo de pequisa que se proponha a utilizar embriões ou células estaminais 

embrionárias, utilizando-se, pois, de alguns parâmetros, tais como: (i) a relevância da 

pesquisa; (ii) que a pesquisa, fundamental ou aplicada, tenha uma finalidade médica; 

(iii) a indispensabilidade, para o estado do conhecimento científico, da utilização de 
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embriões ou células estaminais embrionárias e; (iv) que as condições de projeto e a 

implementação de seu protocolo se dê de acordo com as regras éticas que para a 

investigação em embriões e células estaminais embrionárias. 

Tais pesquisas só poderão ser realizadas mediante utilização de embriões 

concebidos no âmbito de uma procriação medicamente assistida e desde que não 

mais estejam envolvidos em um projeto parental, mediante prévio e escrito 

consentimento dos genitores ou do membro sobrevivente – a ser confirmado, via de 

regra, após um período de três meses. Para a obtenção do referido consentimento, 

devem os doadores – ou doador, no caso de membro sobrevivo do casal – ser 

informados acerca da possibilidade de acolhimento por um outro casal ou de sua 

criopreservação, podendo ele ser revogado sem justa causa, desde que as 

pesquisas não tenham começado. 

Importante ressaltar que a autorização dos protocolos de pesquisas que se 

proponham a utilizar embriões ou células estaminais embrionárias pela Agência de 

Biomedicina, juntamente com um parecer do Conselho de Direção, é comunicada 

aos Ministros da Saúde e da Pesquisa, que poderão, conjuntamente, pedir a revisão 

do dossiê para que sirva de fundamento para sua decisão nos seguintes casos: 

(i) dúvida sobre o respeito aos princípios éticos ou relevância cientifica da pesquisa, 

ensejando, no prazo de trinta dias, um novo exame por parte da Agência de 

Biomedicina que, confirmando a decisão anterior, ensejará a validação do protocolo 

outrora autorizado; (ii) interesse da saúde pública em caso de negativa de um 

protocolo, oportunidade em que realizar-se-á, da mesma forma e no mesmo prazo, 

nova avaliação por parte da Agência de Biomedicina que, confirmando a decisão 

anterior, ensejará a efetiva recusa do protocolo. A Agência de Biomedicina se fará 

presente durante o desenvolvimento da pesquisa realizando diligências com o auxílio 

de experts não relacionados com quaisquer membros da equipe científica, sendo 

certo que, identificando-se eventuais violações às prescrições legislativas ou 

regulamentares cuja observância fazia-se essencial à obtenção da autorização, 

poderá a referida agência proceder à suspensão ou, até mesmo, cassação da 

autorização outrora concedida. Importante ressaltar que os embriões utilizados na 

investigação científica não poderão ser transferidos a qualquer útero materno. 
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Muito embora a legislação francesa não seja a mais protetiva das analisadas 

ao longo do presente capítulo, é certamente uma das mais ricas no que atine ao 

cuidado sobre cada aspecto relacionado à utilização das técnicas de reprodução 

humana assistida. 
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PARTE V. EMBRIÃO HUMANO PRÉ-IMPLANTATÓRIO: EFEITOS JURÍDICOS DO 

RECONHECIMENTO DO STATUS DE PESSOA 

 

CAPÍTULO I 

O INÍCIO DA PERSONALIDADE JURÍDICA 

 

 O início da personalidade jurídica marca o momento em que, para as 

ciências jurídicas, é atribuído ao novo ser o status de pessoa, daí derivando 

imediatamente os direitos considerados inerentes à sua própria natureza humana, a 

saber: os direitos de personalidade. 

 Os contornos da discussão se pautam, logo num primeiro momento, na 

correta interpretação do artigo 2º do Código Civil que, com sua redação intrincada, 

aponta que a personalidade jurídica se inicia com o nascimento com vida, 

colocando a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. 

 Uma leitura apressada do referido dispositivo acabará por levar à conclusão 

de que a personalidade jurídica, de fato, inicia-se somente com o nascimento com 

vida, compreendendo-se erroneamente o nascituro como uma pessoa em potencial, 

à qual são outorgados determinados direitos in itinere, destinados a salvaguardar 

determinados aspectos de sua rudimentar e incipiente existência até que venha a, 

efetivamente, adquirir direitos de personalidade. 

Entretanto, uma leitura mais minuciosa do dispositivo levará o hermeneuta a 

compreender que, na verdade, também ao nascituro é outorgada personalidade 

jurídica, uma vez que, tal como bem assinala Silmara Juny de Abreu Chinellato, 

“quem diz direitos afirma capacidade. Quem afirma capacidade reconhece 

personalidade 296”. Isso porque, segundo a autora, pode-se ser mais ou menos 

capaz, não se podendo, entretanto, ser mais ou menos pessoa297, sendo, pois, a 

personalidade jurídica um quid e a capacidade um quantum298. 

                                                 
296 CHINELLATO, Silmara Juny de Abreu. Tutela civil do nascituro, p. 160. 
297 AMARAL, Francisco dos Santos. Direito Civil. Introdução. 2.ed., Rio de Janeiro: Renovar, 1999, 
p. 207. 
298  CHINELLATO, Silmara Juny de Abreu. Adoção de nascituro e a quarta era dos direitos. 
In: DELGADO, Mario Luiz; ALVES, Jones Figueirêdo (coords.). Novo Código Civil: questões 
controvertidas. Série grandes temas de Direiro Privado, v. 1. São Paulo: Editora Método, 2003, p. 366. 
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É correto afirmar, portanto, que não existe pessoa em potencial, sendo 

potencial apenas o seu desenvolvimento, de maneira que o nascituro intra ou extra-

utero não é titular de expectativas de direitos, mas sim de direitos propriamente 

ditos, inclusive de personalidade299, provenientes do evento biológico denominado 

concepção300. 

Surgem a partir de tal celeuma diversas teorias a respeito do início da 

personalidade jurídica, dando ensejo a três teorias a esse respeito: (i) teoria 

natalista; (ii) teoria da personalidade condicional e; (iii) teoria concepcionista. Tais 

teorias já foram tratadas na Parte II, Capítulo III deste trabalho, fazendo-se 

despiciendo, a essa altura, levantar-se novamente suas peculiaridades. 

 Entretanto, é importante salientar que, conforme bem apontado por Renata 

da Rocha, é possível perceber que a teoria natalista nada mais é que o fruto de 

uma construção doutrinária privada de informações científicas advindas somente a 

partir das recentes descobertas acerca da autonomia biológica do concepto 

humano e de sua individualidade, oriunda de uma carga genética própria e 

irrepetível, realidades científicas que hoje se mostram incontestáveis 301  e que 

acabam por desaguar na teoria concepcionista, da qual somos adeptos. 

Por sua vez, a extensão dos direitos de personalidade do nascituro ao 

embrião humano pré-implantatório é uma decorrência lógica da adoção do evento 

biológico da concepção – assim compreendido como fecundação e que é comum a 

ambos – como marco inicial da personalidade jurídica, pouco importa se esse 

ocorreu dentro ou fora do útero materno, na medida em que “a maior ou menor 

viabilidade em se caracterizarem uns e outros como sujeito de direitos não implica 

diversifica-los na vida que representam e na dignidade que lhes é essencial302”. 

                                                 
299 MEIRELLES, Jussara Maria Leal de. A Vida humana Embrionária e sua Proteção Jurídica. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2000, p. 22. 
300 SILVA, Reinaldo Pereira e. Os Direitos Humanos do Concebido: Análise Biojurídica das Técnicas 
de Procriação Assistida. In: SILVA, Reinaldo Pereira e (Org.). Direitos Humanos como educação para 
a Justiça. São Paulo: LTr, 1998, p. 54-56. 
301 ROCHA, Renata da. Op. cit., p. 90. 
302 MEIRELLES, Jussara Maria Leal de. Os embriões humanos mantidos em laboratório e a proteção 
da pessoa: o novo código civil brasileiro e o texto constitucional. In: MEIRELLES, Jussara Maria Leal 
de. BARBOSA, Heloísa Helena. BARRETO, Vicente de Paulo (orgs.). Novos temas de biodireito e 
bioética. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 94. 
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Nesse sentido, Mario Emílio Bigotte Chorão compreende que assegurada a 

personalidade jurídica ao ser humano embrionário, dela decorrerá o 

reconhecimento da capacidade de ser titular de direitos, não se podendo deixar de 

abranger o direito à vida e os demais direitos dela decorrentes, de ordem natural ou 

positiva303. Tais direitos, emanados da própria natureza do embrião humano pré-

implantatório, serão trabalhados a partir dos tópicos seguintes. 

  

                                                 
303 CHORÃO. Mario Emílio Bigotte. Op. cit., p. 545. 
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CAPÍTULO II 

OS DIREITOS DE PERSONALIDADE 

 

A discussão a respeito da natureza jurídica dos direitos de personalidade, se 

oriundos do direito positivo ou natural, mostra-se de fundamental importância não 

apenas para a sua adequada compreensão, mas principalmente pelos efeitos 

reflexos sobre o elenco – exaustivo ou exemplificativo – de diretos assim 

considerados e sobre a legitimidade das fontes compreendidas como aptas a 

ensejar o reconhecimento de outros direitos.  

Para a teoria positivista compreende, o respeito e observância dos direitos de 

personalidade emanam exclusivamente do direito positivo, não havendo que se 

falar em direitos intrínsecos à própria natureza humana e reconhecidos pelo Estado, 

mas sim em direitos subjetivos previamente estabelecidos em rol exaustivo trazido 

pela Lei, única fonte admitida como legitimamente apta a lhes originar.  

A corrente naturalista, à qual nos filiamos, conforme o magistério de um de 

seus mais notórios adeptos, Carlos Alberto Bittar, compreende que os direitos de 

personalidade são inatos à pessoa humana, cabendo ao Estado apenas reconhece-

los e sancioná-los através do Direito positivo, dotando-os de proteção própria304, de 

onde decorre a constatação de sua não taxatividade, fazendo-se admissível, 

portanto, o reconhecimento de outros direitos de personalidade, desenvolvidos e 

emanados dos costumes, dos princípios gerais de direito, da doutrina e da 

jurisprudência. 

No que diz respeito ao conceito de direito de personalidade, Pontes de 

Miranda os compreende como “todos os direitos necessários à realização da 

personalidade, à sua inserção nas relações jurídicas305”. 

Adriano de Cupis entende que os direitos de personalidade constituem um 

mínimo necessário à efetividade e observância de seu próprio conteúdo306, mesma 

linha de raciocínio adotada por Francisco Amaral, segundo o qual os direitos de 

                                                 
304 BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p.  7. 
305 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. Campinas: Bookseller, 
2000, tomo 7, p. 39. 
306 DE CUPIS, Adriano. Os direitos da personalidade. Tradução Afonso Celso Furtado Rezende. São 
Paulo: Quorum, 2008, p. 23-24. 
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personalidade são direitos subjetivos essenciais aos aspectos físicos, morais e 

intelectuais da pessoa307. 

Gustavo Tepedino, por sua vez, em conceito similar ao de Francisco Amaral, 

entende que os direitos de personalidade são “os direitos atinentes à tutela da 

pessoa humana, considerados essenciais à sua dignidade e integridade308”. 

Por sua vez, Marco Antonio dos Anjos compreende que “os direitos da 

personalidade protegem os valores intrínsecos ao ser humano, inerentes a 

qualquer pessoa e sem os quais não há condições de uma vida digna, acima da 

mera existência309”. 

Rubens Limongi França, também adepto da corrente naturalista, define os 

direitos de personalidade como "faculdades jurídicas cujo objeto são os diversos 

aspectos da própria pessoa do sujeito, bem assim as suas emanações e 

prolongamentos 310 ”, conceituação essa que muito nos agrada devido à sua 

originalidade, clareza e ampla abrangência. 

 Quanto às características dos direitos de personalidade, estão elas previstas 

no artigo 11 do Código Civil, asseverando serem eles intransmissíveis e 

irrenunciáveis. Entretanto, os direitos de personalidade possuem outras 

características que, muito embora não estejam previstas no dispositivo legal 

supramencionado, decorrem do conjunto de disposições, constituindo-se em 

caracteres inerentes à sua concepção311, tais como aqueles trazidos por Leonardo 

Estevam de Assis Zanini e que se somam àqueles primeiros, a saber: 

absolutidade, extrapatrimonialidade, originaridade, vitaliciedade, imprescindibilidade, 

indisponibilidade e imprescritibilidade312. 

                                                 
307 AMARAL, Francisco. Direito civil: introdução. 8ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2014, p. 249. 
308 TEPEDINO, Gustavo. Temas de direito civil. 4. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p.26. 
309  ANJOS, Marco Antonio dos. O humor: estudo à luz do direito de autor e da personalidade. 
Tese apresentada no âmbito do programa de pós-graduação da Faculdade de Direito da Universidade 
de São Paulo como exigência parcial para a obtenção do título de Doutor em Direito, sob orientação 
da Professora Titular Doutora Silmara Juny de Abreu Chinellato. São Paulo: FDUSP, 2009, p. 40. 
310 FRANÇA, Rubens Limongi. Direitos da Personalidade. Coordenadas fundamentais. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1983, n. 567, p. 9. 
311 LOTUFO, Renan. Código civil comentado: parte geral (arts. 1º a 232). 2. ed. São Paulo: Saraiva, 
2004, p. 53. 
312 ZANINI, Leonardo Estevam de Assis. Direitos da personalidade: aspectos essenciais. São Paulo: 
Saraiva, 2011, pp. 166-254. 
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 No que diz respeito à intransmissibilidade dos direitos de personalidade, 

expressamente prevista no dispositivo legal supramencionado, diz respeito à 

impossibilidade fática e jurídica de, considerando-se a sua essencialidade para a 

própria existência humana, transmiti-los a outrem313 – muito embora possam ser 

transmitidos certos aspectos decorrentes de alguns deles, tais como a autorização 

para uso de voz e imagem. Decorrem da intransmissibilidade a inexpropriabilidade 

e a impenhorabilidade, próprias ao regime jurídico destinado à constrição de bens, 

sendo, portanto, institutos incompatíveis com os direitos ora trabalhados, aos quais 

é atribuída a característica de extrapatrimonialidade, tal como se verá adiante. 

Em relação à irrenunciabilidade, significa dizer que o titular de direitos de 

personalidade – bem como seu representante legal – não poderá renunciá-los em 

qualquer hipótese, visto que fazê-lo se traduziria em renúncia de sua própria 

condição humana, transformando-o num simples objeto314. 

Quanto à absolutidade, diz respeito à oponibilidade erga omnes dos direitos 

de personalidade, diferentemente do que ocorre com direitos relativos, possuidores 

de efeitos apenas inter partes. Sendo assim, geram eles um dever geral destinado 

a toda a coletividade, submetendo pessoas naturais ou jurídicas, de direito público 

ou privado, à realização de condutas voltadas à observância ou efetivação de 

obrigações negativas ou, excepcionalmente, positivas, igualmente universais315. 

A respeito da extrapatrimonialidade, diz respeito à insuscetibilidade de 

valoração econômica dos direitos de personalidade, não obstante, seja essa 

possível em casos de indenização decorrentes de sua violação316 ou, ainda, em 

relação a certos aspectos secundários deles emanados, tal como a contraprestação 

pecuniária originada da utilização, inclusive, comercial dos direitos de imagem, voz, 

nome, dentre outros317.  

É importante notar, entretanto, que determinados direitos de personalidade, 

diante de sua essencialidade, não serão suscetíveis de qualquer valoração 

                                                 
313 Ibidem, p. 237. 
314 Ibidem, p. 231. 
315 Ibidem, pp. 167-168. 
316 Ibidem, p. 176. 
317 Ibidem, pp. 179-180. 
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econômica, exceto a indenizatória, tal como ocorre nos casos do direito à vida, à 

integridade física, à honra e à identidade, aqui citados apenas a título de exemplo. 

No que pertine à originaridade, compreende o referido autor que os direitos 

de personalidade derivam do ordenamento jurídico e da evolução histórica da 

humanidade, razão pela qual tal atributo não encontraria esteio na teoria 

jusnaturalista, devendo ser entendido como a atribuição automática ao ser humano 

independente de qualquer pressuposto ou requisito ulterior 318 , com o que 

discordamos em parte, visto compreendermos que os direitos de personalidade são 

inatos à pessoa humana, sendo possível a expansão do seu rol para abarcar outros 

direitos que, ainda que não previstos pela ordem jurídica vigente, mostram-se 

essenciais à existência e manutenção da dignidade da pessoa humana, devendo 

ser reconhecidos pelos costumes, pelos princípios gerais de direito, assim 

identificados também pela doutrina e pela jurisprudência. Compreender de maneira 

diversa significaria submeter os direitos de personalidade ao intrincado, moroso e, 

não raras vezes, tendencioso sistema legislativo, dando ensejo a uma lacuna 

protetiva capaz de vulnerar a pessoa humana em seus atributos mais íntimos e 

pessoais por tempo indeterminado, razão pela qual o requisito da originalidade, 

compreendido sob o prisma da teoria jusnaturalista dos direitos de personalidade, 

permite um maior e absolutamente necessário dinamismo de tão relevante matéria 

frente às aceleradas mudanças e avanços científicos, tecnológicos e sociais. 

A vitaliciedade, por sua vez, diz respeito à característica dos direitos de 

personalidade perdurarem por toda a vida de seu titular, findando com o evento 

natural da morte, tal como ocorre com o próprio direito à vida, direito de associação, 

etc. Entretanto, tal regra admite exceções a teor da existência de outros direitos 

que, necessariamente, se prolongarão post mortem, podendo ser citados os direitos 

à honra, à imagem, à vida privada, ao próprio corpo, etc319. No que diz respeito à 

fundamentação dos direitos de personalidade post mortem, aduz o autor existirem 

três teorias que se destacam a esse respeito: (i) teoria do prolongamento da 

                                                 
318 Ibidem, p. 182. 
319 Ibidem, p. 191. 
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personalidade; (ii) teoria da memória do falecido como bem autônomo e; (iii) teoria 

do direito dos vivos320.  

Dentre as três teorias supramencionadas, a que mais nos parece adequada 

é a primeira, atinente ao prolongamento da personalidade, uma vez que a própria 

dicção do artigo 12, parágrafo único, do Código Civil, tratando da possibilidade de 

fazer cessar a ameaça ou a lesão a direito da personalidade, aponta a possibilidade 

de tal medida, em se tratando de morto, ser solicitada pelo cônjuge ou parentes em 

linha reta ou colateral até o quarto grau, razão pela qual, em se tratando de direitos, 

forçoso se faz reconhecer personalidade, in casu, prolongada para depois da morte 

da pessoa natural, tratando-se, no sentir de Maria Vital da Rocha e Eliza Cristina 

Gonçalves Dias, de uma necessária relativização da vitaliciedade, na medida em 

que, bem se sabe, existem “alguns direitos que continuam a ser projetados 

socialmente, mesmo após a morte do titular, a exemplo do direito à imagem, em 

especial, o de pessoas famosas”321. 

Quanto à imprescindibilidade, diz respeito à característica de essencialidade 

dos direitos de personalidade, sendo certo que, sem ela, estariam eles esvaziados 

em seu conteúdo, privando a pessoa humana de um patamar mínimo de proteção, 

a ser apreciada subjetivamente pelo operador do direito, quando da análise do caso 

concreto e do necessário cotejo de tal essencialidade frente à história, à cultura, à 

religião e demais características próprias de regiões e países322. 

Referente à indisponibilidade, trata-se de uma decorrência lógica da 

irrenunciabilidade acima tratada, sendo certo que, quem não pode renunciar, 

também não pode livremente dispor de direitos de personalidade. Entretanto, para 

o autor, a compreensão do termo “concessão” vai além da sua transmissibilidade a 

terceiros, também abarcando a disposição segundo a própria vontade de seu titular, 

tal como ocorre nos casos de permissão de utilização da voz, da imagem e na 

doação de órgãos, etc323. Admitir-se-ia, portanto, alguma margem para a autonomia 

                                                 
320 Ibidem, p. 193. 
321 ROCHA, Maria Vital da; DIAS, Eliza Cristina Gonçalves. Direitos para além da vida: a possibilidade 
de testar sobre direitos da personalidade. Revista Jurídica Luso-brasileira, n. 1. Lisboa: FDUL, 2015, 
p. 1644. 
322 Ibidem, pp. 203-204. 
323 Ibidem, pp. 205-207. 
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privada sobre tais direitos, não cabendo ao Estado e nem tampouco à sociedade a 

sua restrição324. Parece-nos, entretanto, que tal disponibilidade sobre os direitos de 

personalidade, não se dá em relação a estes em si, mas sobre os seus aspectos 

secundários, a saber, suas emanações, sendo certo que, ainda que se admita tal 

disposição, tal jamais poderá implicar em riscos ao direito em si, sob pena de 

potencial comprometimento da integridade física, moral ou psíquica da pessoa325. 

 Por fim, no que tange à imprescritibilidade, diz respeito à extinção da 

pretensão de exigir de outrem uma ação ou omissão em decorrência do decurso do 

tempo sem o seu efetivo exercício, não se podendo confundir tal pretensão de 

direito material com a pretensão utilizada em seu sentido processual326, ou seja, 

ainda que não exercitados, os direitos de personalidade permanecerão ligados ao 

seu titular por toda a vida, sendo o seu exercício imprescritível327. 

 Delineados a natureza jurídica, a conceituação e os caracteres atinentes aos 

direitos de personalidade, passaremos a analisar suas espécies, adotando a 

classificação de Silmara Juny de Abreu Chinellato, que coloca o direito à vida, dada 

a sua natureza condicionante de todos os outros direitos, como espécie distinta e 

primeira, seguida do direito à integridade física, moral e intelectual, sendo essa 

última afastada de nossa análise em razão da peculiar condição do embrião 

humano pré-implantatório, dada a inexistência de uma psique apta ao seu suporte. 

 

SEÇÃO I. DIREITO À VIDA 

 

O desenvolvimento científico e tecnológico experimentado pelo mundo nos 

últimos anos fez com que as ciências jurídicas fossem forçadas a rever seus 

conceitos, no intuito de estabelecer novas diretrizes a respeito do momento inicial 

                                                 
324 Ibidem, pp. 216-217. 
325 Tal orientação se encontra presente, por exemplo, no artigo 9º, §3º, da Lei n. 9.434, de 04 de 
fevereiro de 1997 (Lei de Doação de Órgãos, Tecidos e Partes do Corpo Humano), segundo o qual 
“só é permitida a doação referida neste artigo quando se tratar de órgãos duplos, de partes de 
órgãos, tecidos ou partes do corpo cuja retirada não impeça o organismo do doador de continuar 
vivendo sem risco para a sua integridade e não represente grave comprometimento de suas 
aptidões vitais e saúde mental e não cause mutilação ou deformação inaceitável, e corresponda a 
uma necessidade terapêutica comprovadamente indispensável à pessoa receptora”. 
326 Ibidem, p. 218. 
327 Ibidem, p. 226. 
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da tutela da vida humana e, consequentemente, da personalidade jurídica da 

pessoa natural, influenciando diretamente sobre a noção de nascituro para abarcar 

e tutelar adequada e dignamente o chamado “nascituro pré-implantatório” 328 . 

Isso porque “o princípio jurídico da dignidade fundamenta-se na pessoa humana e 

a pessoa humana pressupõe, antes de mais nada, uma condição objetiva, a vida”329, 

direito esse que a ele, efetivamente, não se pode negar. 

O Biodireito possui papel fundamental em tais reflexões, visto ser a ele 

atribuído o dever de transformar normas e diretrizes éticas em documentos legais 

de ordem nacional e internacional que tenham por objetivo principal tutelar a vida 

humana em sua plenitude, individualmente e enquanto espécie a ser preservada, 

em qualquer que seja a fase de seu desenvolvimento e onde quer que se encontre, 

garantindo aos indivíduos e às futuras gerações não apenas o direito à vida, mas, 

principalmente, à vida digna330. 

No plano internacional, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos 

(Pacto de San Jose da Costa Rica), de 22 de novembro de 1969 – analisada de 

maneira mais detalhada na Parte III, Capítulo II, Seção II deste trabalho – prevê em 

seu artigo 4º a assunção do direito a partir da concepção331 , termo a quo no 

processo de desenvolvimento vital da pessoa humana e momento em que deve se 

iniciar a tutela dos direitos de personalidade que lhe são inerentes. 

A Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, por sua vez, reafirmou 

em sua Recomendação n. 1.100, de 02 de fevereiro de 1989 – sucessora da 

Recomendação n. 1.046, de 24 de setembro de 1986 – que a proteção legal da 

vida humana deve iniciar-se a partir da fertilização do óvulo, ou seja, da concepção, 

evento biológico que, não obstante às diversas e sucessivas fases de 

desenvolvimento embrionário, marca o momento em que o embrião humano é 

dotado de identidade biológica e genética própria332. 

                                                 
328 CHINELLATO, Silmara Juny de Abreu. Reprodução humana assistida: aspectos civis e bioéticos, 
p. 171. 
329 AZEVEDO, Antônio Junqueira. Caracterização jurídica da dignidade da pessoa humana. Revista 
da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, v. 97, 2002, p. 116. 
330 ROCHA, Renata. Op. cit., p. 131-132. 
331 Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei e, 
em geral, desde o momento da concepção. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente. 
332 ASSEMBLEIA PARLAMENTAR DO CONSELHO DA EUROPA. Op. cit., Considerandos n. 6 e 7. 
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No Brasil, o artigo 5º, caput, da Constituição Federal protege o direito à vida 

de maneira muito mais ampla do que a constituição anterior, uma vez que visa 

proteger não apenas os “direitos concernentes à vida”333 mas, na verdade, a vida 

humana propriamente dita, qualquer que seja o seu estágio de desenvolvimento ou 

condição de existência334.  

Alexandre de Moraes assevera que o início de tal garantia constitucional 

deve se pautar pelo critério biológico da fecundação, cabendo ao Estado, a partir 

desse momento, assegurar o direito à vida em sua dupla acepção, a primeira 

relacionada ao direito de permanecer vivo e a segunda voltada à vida digna, 

compreendida enquanto subsistência, sendo correto afirmar, portanto, que a 

Constituição Federal protege a vida humana de forma geral, inclusive a uterina335. 

Acrescentaríamos à lição de tal constitucionalista que a Constituição Federal 

de 1988 protege a vida humana em geral, inclusive a extrauterina pertencente ao 

embrião pré-implantatório, visto tratar-se de direito fundamental de personalidade, 

primeiro e mais importante, ao redor do qual todos os outros gravitam, direta ou 

indiretamente, visto que sem ele perderiam o seu núcleo e sentido336.  

Isso porque o direito à vida possui seu fundamento no jusnaturalismo, sendo, 

pois, considerado inerente à própria natureza humana, não cabendo ao Estado 

criá-lo, mas tão somente identificá-lo e reconhecê-lo em sua precedência337, a ele 

outorgando a proteção jurídica devida. Tal reconhecimento, invariavelmente, tem 

como primeiro passo o avanço e aperfeiçoamento do texto constitucional, visando a 

proteção da vida humana em seus mais diversos estágios de desenvolvimento338. 

                                                 
333 Art. 153. A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade [...]. 
(BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1967 (com a Emenda Constitucional n. 1, 
de 17 de outubro de 1969). Brasília: Presidência da República, 1967. Disponível em: 
<http://goo.gl/kos5jg>. Acesso em: 21 jun. 2016. 
334  FERRAZ, Sérgio. Manipulações biológicas e princípios constitucionais: uma introdução. Porto 
Alegre: Fabris, 1991, p. 25. 
335 MORAES. Alexandre de. Direito constitucional. 32. ed.. São Paulo: Atlas, 2016, p. 31. 
336 BITTAR, Carlos Alberto. Op. cit., p. 66. 
337 PEREIRA E SILVA, Reinaldo.  Op. cit., p. 200. 
338 ALARCÓN, Pietro de Jesús Lora. Patrimônio genético humano e sua proteção na Constituição 
Federal de 1988. São Paulo: Método, 2004, p. 177. 
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Carlos Alberto Bittar, ao tratar do direito à vida e do início de sua tutela 

através do ordenamento jurídico por intermédio dos direitos de personalidade, é 

bastante explícito ao compreender que: 

 

Esse direito estende-se a qualquer ente trazido a lume pela espécie 
humana, independentemente do modo de nascimento, da condição 
do ser, de seu estado físico ou de seu estado psíquico. Basta que 
se trate de forma humana, concebida ou nascida natural ou 
artificialmente (in vitro, ou por inseminação), não importando, 
portanto: fecundação artificial, por qualquer processo; eventuais 
anomalias físicas ou psíquicas, de qualquer grau: como, letargia ou 
vida vegetativa; manutenção do estado vital com auxílio de 
processos mecânicos, ou outros [...]339. 

 

Pouco importa a forma de concepção ou, ainda, o local onde o embrião pré-

implantatório se encontra, deve a ele ser garantido o direito à vida a partir da 

fecundação, visto ser esse o evento natural capaz de dar ensejo a um novo ser 

humano, pertencente, portanto, à espécie humana – utilizando-nos de noção 

trazida no preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A partir de tal 

compreensão, mostra-se obrigatória a observância e respeito aos seus direitos de 

personalidade, não cabendo aqui estabelecer distinções de intuito discriminatório 

pautadas em qualquer outro critério. 

Silmara Juny de Abreu Chinellato, salientando a essencialidade do direito à 

vida, o classifica como “categoria autônoma, não integrante ao Direito à integridade 

física, por ser um direito condicionante, do qual dependem todos os demais340”, 

posição essa que é ratificada por Maria Helena Diniz, ao afirmar que “o direito à 

vida, por ser essencial ao ser humano, condiciona os demais direitos de 

personalidade341”, linha de pensamento com a qual concordamos integralmente. 

Sendo assim, ao embrião humano pré-implantatório devem ser outorgados 

todos os direitos fundamentais previstos no artigo 5º da Constituição Federal de 

1988, assim como os direitos pessoais de personalidade, admitindo-se a condição 

                                                 
339 BITTAR, Carlos Alberto. Op. cit., p. 71. 
340 CHINELLATO, Silmara Juny de Abreu. Reprodução humana assistida: aspectos civis e bioéticos, 
p. 154. 
341 DINIZ, Maria Helena. O estado atual do biodireito. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 45. 
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resolutiva, consubstanciada no nascimento sem vida, apenas em relação aos 

direitos patrimoniais materiais, uma vez que: 

 

Apenas certos efeitos de certos direitos, isto é, os direitos 
patrimoniais materiais como a herança e a doação, dependerão do 
nascimento com vida. A plenitude da eficácia desses direitos fica 
resolutivamente condicionada ao nascimento sem vida. 
O nascimento com vida, enunciado positivo de condição suspensiva, 
deve ser entendido, ao reverso, como enunciado negativo de uma 
condição resolutiva, isto é, o nascimento sem vida, porque a 
segunda parte do artigo 4º, do Código Civil, bem como outros de 
seus dispositivos, reconhecem direitos (não expectativas de direitos) 
e estados ao nascituro, não do nascimento com vida, mas desde a 
concepção342. 

 

É importante salientar que o direito à vida, tamanha a sua relevância para a 

ordem jurídica e social, não permite qualquer tipo de disposição por parte de seu 

titular, compreendendo-se por inválida qualquer espécie de autorização ou renúncia 

que implique em sua extinção343, o que nos remete à invalidade do consentimento 

dos genitores no sentido de permitir a doação dos embriões humanos pré-

implantatórios para fins de pesquisas e terapias com células-tronco embrionárias – 

tal como permitido pela Lei de Biossegurança – ou, ainda, para autorizar o seu vil 

descarte – a teor da Resolução CFM n. 2.168/2017. 

Silvio Romero Beltrão, ao tratar do direito à vida titularizado pelo embrião 

humano pré-implantatório é taxativo: “defendo a ideia de que o embrião e o 

nascituro têm resguardados desde a concepção os seus direitos de personalidade, 

principalmente, o direito à vida, independentemente de esta vida ter existência fora 

do útero da mãe”. Compreende-se, portanto, que a vida deve ser protegida em 

todos os seus estágios e onde quer que se desenvolva344. 

Sendo assim, a manipulação e o descarte de embriões humanos pré-

implantatórios, tal como permitidos atualmente no Brasil, salvo melhor juízo, viola o 

direito à vida, que é inerente a tão frágil ser humano desde a sua concepção, 

                                                 
342 CHINELLATO, Silmara Juny de Abreu. Reprodução humana assistida: aspectos civis e bioéticos, 
p.126. 
343 BELTRÃO, Silvio Romero. Direitos de personalidade: de acordo com o Novo Código Civil. São 
Paulo: Atlas, 2005, p. 102. 
344 Ibidem, p. 107. 
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devendo ser tutelada no intuito de lhe garantir a possibilidade de alcançar os 

demais estágios de seu desenvolvimento físico, psíquico e moral. Para tanto, faz-se 

necessária a imposição de sérios limites éticos e jurídicos à intervenção do homem 

sobre seus pares, possibilitada através dos avanços científicos e tecnológicos, 

principalmente nas ciências médicas e biológicas, que tiveram lugar a partir do 

último século, sob pena de se ensejar um ciclo vicioso de vilipêndio e 

permissividade que será amargamente sentido pelas futuras gerações345. 

 

§1. DIREITO AO ÚTERO 

 

Tal como acima exposto, mostra-se sobremaneira claro que o embrião 

humano pré-implantatório é uma pessoa, sendo, portanto, detentor de vida e 

dignidade inerentes à sua irrefutável e individual natureza humana, direitos esses 

que, uma vez reconhecidos, obrigam a família, a sociedade e, principalmente, o 

Estado brasileiro a proverem os meios necessários ao seu pleno desenvolvimento346. 

Tal obrigatoriedade decorre das disposições contidas na Convenção sobre os 

Direitos das Crianças, de 20 de novembro de 1989, ratificada pelo Brasil em 24 de 

setembro de 1990 e promulgada pelo Decreto n. 99.710, de 21 de novembro de 

1990347, uma vez que, enquanto pessoa, em sua mais frágil fase de desenvolvimento, 

deve ter os seus direitos e interesses protegidos. 

Tal convenção internacional é muito clara ao determinar que os Estados 

signatários devem reconhecer que toda criança tem direito inerente à vida 348 , 

obrigatoriedade essa que, justamente por atingir toda criança, não comporta 

exceções ligadas ao ambiente – se intrauterino ou extrauterino – e nem tampouco a 

fase de desenvolvimento físico, mental, espiritual, moral ou social em que se 

encontram. 

                                                 
345 PEREIRA E SILVA. Op. cit., p. 205. 
346 Segundo o artigo 227 da Constituição Federal, “é dever da família, da sociedade e do Estado 
assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”. 
347 BRASIL. Decreto n. 99.710/1990. Op. cit. 
348 Idem, art. 6.1. 
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Não obstante, há um dever explicito por parte dos Estados signatários que não 

se pode olvidar, qual seja, de assegurar ao máximo a sobrevivência e o 

desenvolvimento da criança 349 . Isso significa que, quando o Estado brasileiro 

autoriza a doação de embriões para pesquisas e terapias com células-tronco 

embrionárias (Lei n. 11.105/2005 e Decreto n. 5.591/2005) ou, ainda, o seu descarte 

pelas clínicas de reprodução assistida (Resolução CFM n. 2.168/2017), está 

cometendo uma grave violação a direitos humanos, desconsiderando, portanto, uma 

obrigação internacionalmente assumida. 

Havendo por parte do Estado um dever de assegurar ao máximo a 

sobrevivência e o desenvolvimento da criança, ainda que em sua fase embrionária e 

extrauterina, surge para o embrião humano pré-implantatório o direito fundamental 

de continuar vivo, direito esse que, para se aperfeiçoar, necessitará de um meio apto 

a promover o seu processo gestacional que, se exitoso, culminará em seu 

nascimento com vida.  

A esse respeito, Carlos Ayres Britto, Relator da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade n. 3.510/DF, em trecho absolutamente provocativo de seu voto, 

coloca-se totalmente contra a ideia supramencionada, sendo, inclusive, taxativo ao 

afirmar: “[...] para que o embrião tenha direito à vida, nos termos da Constituição, é 

preciso reconhecer a ele o direito a um útero. E o embrião tem direito a um útero? 

Claro que não350”!  

Com a devida vênia, ousamos discordar do iminente Ministro, visto 

compreendermos que, para o pleno exercício de seu direito à vida, deve ser 

reconhecido ao embrião humano pré-implantatório o direito a um útero apto a lhe 

acolher, direito esse inerente à sua personalidade, que ultrapassa as barreiras do 

formalismo jurídico e legislativo para alçar-se ao status de direito natural que, devido 

à sua importância e magnificência, merece ser tão somente reconhecido pelo Estado, 

a culminar no adequado tratamento e urgente regulamentação pelo direito positivo, 

visando viabilizar a continuidade de seu desenvolvimento vital. 

                                                 
349 Idem, art. 6.2. 
350  BRITTO, Carlos Ayres. Confirmação de Voto proferido em sede de Ação Direta de 
Inconstitucionalidade n. 3510/DF. Brasília: Supremo Tribunal Federal, 2008, p. 5. Disponível em: 
<http://goo.gl/KZ3z3Z>. Acesso em: 01 nov. 2015. 
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Tal conclusão exsurge da constatação de que o embrião pré-implantatório 

criopreservado, muito embora guarde relação direta, inclusive de ordem genética, 

com seus genitores, não pertence a nenhum deles, senão a si mesmo, um terceiro 

que em relação àqueles mostra-se totalmente distinto351. Sendo assim, diante de tal 

individualidade, possui irrefutável direito de continuar vivendo e se desenvolvendo 

física, mental, espiritual, moral e socialmente, direito esse que não pode ser mitigado 

sequer pelo desejo e expresso consentimento de seus genitores. 

Por outro lado, o direito ao útero, se interpretado de maneira radical e 

extremista, num primeiro momento, implicaria na obrigatoriedade de implantação dos 

embriões pré-implantatórios criopreservados por parte da paciente que se submete 

às técnicas de reprodução humana assistida, maculando, em contrapartida, o 

instituto do planejamento familiar previsto no artigo 226, §7º, da Constituição 

Federal 352 , na medida em que, fundado na dignidade da pessoa humana e na 

paternidade responsável, não permite a intervenção do Estado numa decisão que é 

intima e particular de cada casal, não obstante à violação do direito de personalidade 

sobre o próprio corpo, titularizado pela mulher e que, sem sombras de dúvidas, 

também deve ser igualmente respeitado. 

Surge então um dilema que coloca de um lado da balança o direito do embrião 

criopreservado de continuar vivo e em pleno desenvolvimento e, de outro, o direito 

da mulher a respeito da disposição de seu próprio corpo, bem como do casal de ver 

o Estado afastado de seu planejamento familiar e de sua vida íntima, tendo 

respeitadas, portanto, a sua liberdade e autonomia para decidir quantos filhos ter, 

com base em suas condições econômico-financeiras e, ainda, em sua 

disponibilidade de tempo e afeto. 

Assim, faz-se necessário o desenvolvimento de construções jurídicas que se 

mostrem aptas a garantir o direito ao útero por parte do embrião pré-implantatório 

criopreservado sem que, no entanto, se viole o direito ao planejamento familiar do 

                                                 
351 SILVA, Reinaldo Pereira e. Os direitos humanos do embrião: análise bioética das técnicas de 
procriação assistida. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 768, out/1999, p. 89. 
352 Segundo o artigo 226, §7º, da Constituição Federal, “fundado nos princípios da dignidade da 
pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, 
competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, 
vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas”. 
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casal e, ainda, a dignidade da pessoa humana da paciente que, submetendo-se às 

técnicas de reprodução assistida no intuito exclusivo de superar o óbice da 

infertilidade, não pode se ver obrigada a dispor de seu próprio corpo contra a sua 

vontade. 

Tal problemática é satisfatoriamente solucionada através do instituto do 

acolhimento implantatório, maternidade natural que, desejada pela gestatrix, por 

outro lado, permite o exercício do direito ao planejamento familiar da genetrix, bem 

como o direito ao útero titularizado pelo embrião pré-implantatório criopreservado, 

possibilitando a continuidade de sua vida e, consequentemente, seu pleno 

desenvolvimento físico, mental, moral e social. 

Mostra-se muito mais intrincada, entretanto, a situação da mulher cuja 

gravidez é contraindicada por motivos médicos, tais como insuficiência cardíaca ou 

pulmonar, histórico de câncer, probabilidade de transmissão vertical de doenças 

genéticas, dentre outros.  

Nesses casos, abre-se a possibilidade da gestação por substituição, permitida 

pela Resolução CFM n. 2.168/2017 desde que a mãe gestatrix tenha parentesco 

consanguíneo até o quarto grau com a mãe genetrix ou com o pai genitor, devendo 

os demais casos ser submetidos à apreciação e anterior autorização pelo Conselho 

Regional de Medicina. É importante salientar que, havendo ou não parentesco 

consanguíneo até o quarto grau, em hipótese alguma será permitida a gestação por 

substituição mediante onerosidade, sob pena de restar configurada a finalidade 

lucrativa ou comercial do corpo humano, tornando-o um mero instrumento através do 

qual um serviço é oferecido no mercado, situação essa que é ética e juridicamente 

proibida353. 

O que fazer, entretanto, nos casos em que havendo contraindicação médica 

para a gravidez, não seja encontrada nenhuma voluntária disposta a ceder o seu 

útero para a gestação por substituição? Deve a mulher impedida de engravidar e 

conviver com a frustração de seu direito de ser mãe de um filho que guarde com ela 

semelhança genética? 

                                                 
353 CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Resolução CFM n. 2.168/2017. Brasília: Conselho Federal 
de Medicina, 2017. Disponível em: <goo.gl/uwMKmD>. Acesso em: 29 nov. 2017. 
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Não se olvida que o instituto da adoção é absolutamente satisfatório do desejo 

da maternidade, entretanto, não se pode fechar os olhos para o legítimo direito da 

mulher de dar origem a uma prole que guarde com ela semelhança genética, de 

maneira que, muito embora inexista atualmente qualquer recurso médico ou 

tecnológico que torne possível o exercício do direito de ser mãe sob tais condições, é 

irrefutável que está ele intimamente ligado à dignidade da pessoa humana, bem 

como à honra objetiva e subjetiva da mulher. 

É justamente nesse cenário que surge a chamada ectogênese, termo utilizado 

pela primeira vez em 04 de fevereiro de 1923 pelo geneticista John Burton 

Sanderson Haldane, durante uma conferência realizada em um clube de estudantes 

de Cambridge chamado “Os Heréticos”, para “designar uma técnica que permite 

desenvolver embriões humanos fora do corpo das mulheres desde a fecundação até 

o nascimento354”. O documento desenvolvido por Haldane para sua participação em 

tal conferência, denominado “Daedalus or science and the future” 355  serviu de 

inspiração a Aldous Huxley em obra denominada “Brave New World”356. 

Entretanto, não são poucas as indagações que o simples vislumbre de tal 

tecnologia proporciona, levantando-se intrincadas celeumas, inclusive de ordem ética, 

sociológica, médica e jurídica em relação às consequências sobre a nossa geração e, 

principalmente, sobre as gerações futuras. 

 

1.1. ÚTERO ARTIFICIAL VERSUS ÚTERO NATURAL 

 

A ficção especulativa de Haldane atinente ao desenvolvimento de um útero 

artificial apto a realizar uma ectogênese completa, começou a se tornar realidade a 

partir de 1970, com as primeiras experiências realizadas por Denis New e Robert 

Edwards, que consistiam no desenvolvimento de fetos de ratos em tubos de ensaio, 

obtendo um desenvolvimento normal até a metade do período gestacional.  

                                                 
354 ATLAN, Henri. O útero artificial. Tradução de Irene Ernest Dias. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 
2006, p. 20. 
355  HALDANE, John Burton Sanderson. Daedalus or science and the future. Disponível em: 
<http://goo.gl/OW5TTP>. Acesso em: 08 nov. 2015. 
356 ATLAN, Henri. Op. cit., p. 21. 
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Experiências desenvolvidas desde 1990, na Universidade de Juntendo, Tóquio, 

Japão, sob a supervisão do Dr. Yoshinori Kuwabara, conseguiram promover o 

desenvolvimento de fetos de cabra retirados do útero materno e colocados em 

recipientes de plástico com líquido amniótico, tendo os seus cordões umbilicais 

ligados a duas máquinas destinadas a eliminar dejetos e promover nutrientes. Depois 

de retirados de tal reservatório, alguns deles sobreviveram por alguns dias e não 

mais do que isso. Era o início das experiências com os chamados “úteros tardios”, 

utilizados para fetos já desenvolvidos no útero materno 357 , vítimas de eventual 

abortamento. 

Em contrapartida, uma equipe da Universidade de Cornell, Estados Unidos da 

América, chefiada pela Dra. Helen Hung Ching Liu, cultivou células endométricas 

humanas em um suporte artificial biodegradável, formando o esboço de um útero 

artificial que, depois de dissolvido, teve acrescentados elementos nutritivos e 

hormônios. Colocados os embriões humanos fertilizados in vitro em tal cavidade, 

observou-se o fenômeno da nidação e o consequente início de seu desenvolvimento. 

Tal experimento foi interrompido ao final de seis dias, entretanto, serviu para iniciar 

as experiências atinentes ao chamado “útero precoce”, com potencial utilização para 

“substituir o útero ausente ou patológico e permitir, assim, a mulheres procriar sem 

recorrer a mães de aluguel, com todos os problemas emocionais e legais que isto 

comporta358”. 

O experimento da Dra. Helen Hung Ching Liu talvez seja o que mais se 

aproxima da ectogênese idealizada por Haldane. Entretanto, não se sabe ao certo 

quanto tempo demorará para que tal tecnologia se repute por viável e seguramente 

disponível para utilização humana, estimando-se um prazo de cinquenta anos ou 

mais, dada a irrefutável complexidade da técnica359. 

                                                 
357 Ibidem, pp. 33-34. 
358 Ibidem, pp. 33, 36-37. 
359 Isso porque “o conjunto de tarefas a cumprir deverá compreender uma cavidade inteira feita de um 
tecido endométrico, um sistema de provimento de substâncias nutritivas, de hormônios, de fatores de 
crescimento, um mecanismo de filtração de dejetos, um oxigenador, um pulmão artificial, um controle 
de temperatura e luz [...] assegurar uma proteção contra vírus e bactérias, e suas propriedade 
deverão evoluir conforme as diferentes etapas do desenvolvimento [...] o cordão umbilical e a placenta 
deverão continuar ligados e o débito sanguíneo umbilical deverá aumentar proporcionalmente ao peso 
corporal do feto”. (Ibidem, p. 37). 
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Entretanto, diante da possibilidade real de desenvolvimento da ectogênese, 

mostra-se importante o debate a respeito da sua aceitação ética, bem como 

eventuais consequências, positivas ou negativas, que seu advento poderá 

proporcionar, em termos práticos, à humanidade. 

Isso porque, conforme apontava Haldane, se toda invenção física ou química 

é considerada, num primeiro momento, como uma blasfêmia, cada invenção 

biológica é considerada uma perversão, algo indecente e contrário às leis da 

natureza, antes de ser totalmente aceita e considerada benéfica360. 

A afirmação de Haldane, realmente, comprova-se ao longo da história.  

No século XVIII, Edward Jenner, um médico inglês natural da cidade de 

Berkeley, observou que pessoas que lidavam com a ordenha de vacas, comumente 

infectadas com o vírus cowpox, uma espécie de varíola bovina, sofriam efeitos mais 

brandos da quando em contato com a chamada smallpox, a varíola humana. Após 

vinte anos de estudos e observações, Jenner estava convencido que pessoas 

infectadas com a doença bovina ficavam refratários à varíola humana. 

Para colocar em prova suas observações, recolheu secreções da mão de uma 

mulher chamada Sara Nelmes, infectada com cowpox a partir da ordenha de vacas 

doentes, inoculando a linfa em um garoto de oito anos chamado Jacob Phipps, que 

desenvolveu escassos sintomas gerais. Seis semanas depois, inoculou o menino 

com smallpox, a varíola humana, que não adquiriu a doença. Surgia a vacina 

antivariólica, cujo aperfeiçoamento para a prevenção de diversas outras espécies de 

moléstias revolucionaria a medicina moderna e beneficiaria enormemente a 

humanidade. 

Em 1798, a Royal Society de Londres, comunidade científica da qual Jenner 

era membro, ao receber sua comunicação a respeito da recente descoberta elaborou 

resposta no sentido de que médico inglês “não deveria arriscar o seu nome expondo 

ante a sábia Sociedade nada que estivesse em desacordo com os conhecimentos 

consagrados361”.  

                                                 
360 HALDANE, John Burton Sanderson. Op. cit., p. 11. 
361 REZENDE, Joffre Marcondes de. Varíola: uma doença extinta. In: À sombra do plátano: crônicas 
de história da medicina. São Paulo: Editora Unifesp, 2009, pp. 228-229. Disponível em: 
<http://goo.gl/oHH7I7>. Acesso em: 11 nov. 2015. 
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Jenner sofreu, por muito tempo, duras críticas ao método de imunização por 

ele desenvolvido, uma vez que parecia um absurdo inocular uma doença animal em 

um ser humano saudável, no intuito de lhe salvaguardar a saúde362. Tal resistência, 

entretanto, acabou sendo mitigada pela informação e experiências práticas 

cotidianas, sendo a vacinação estabelecida como um método seguro de prevenção 

de doenças, aceitação essa que abriu o caminho para as descobertas realizadas, 

anos mais tarde, por Louis Pasteur (vacina da raiva, em 1885) e Albert Sabin (vacina 

da pólio, em 1957)363, por exemplo. 

A ideia de se fecundar um óvulo humano em laboratório, gerando um embrião 

pré-implantatório apto a ser transferido ao útero materno, ensejando uma gestação 

também encontrou resistência ao seu tempo, tal como noticiado pelo Jornal Folha de 

São Paulo em 27 de julho de 1978, dois dias depois do nascimento de Louise Brown, 

apresentando argumentos que, até certo ponto, ainda nos soam recentes: 

 

[...] Alencar Rossi, presidente do Movimento Familiar Cristão, se 
preocupa com as brechas abertas pela divisão do método de 
fertilização in vitro. A experiência pode abrir caminho para a 
concretização das ideias de criação de uma raça pura, como defendia 
Adolf Hitler, com muito menos recursos técnicos. Atrás do bebê 
concebido artificialmente vem o caminho para a discriminação racial, 
para o uso desta experiência com fins políticos, na defesa de 
interesses de grupos. 
Há quem vá mais longe. O advogado Walter Ceneviva, sem esconder 
seu entusiasmo pela experiência, se pergunta se ela não é ‘a 
abertura para novas iniciativas que terminarão por criar, como previu 
Aldous Huxley, os seres humanos de criação inteiramente artificial, 
cujas características serão previstas e determinadas pela policia do 
Estado, alheios aos sentimentos dos homens e das mulheres, 
fabricados somente para atender às conveniências das forças 
dominadoras do mesmo Estado364’. 

 

Como se viu, muito embora as técnicas de reprodução assistida tenham 

possibilitado instrumentos aptos à má intenção e curiosidade humanas, o que se 

percebe é que as convenções internacionais e demais legislações mundiais 

                                                 
362 Ibidem, p. 230. 
363  CENTRO CULTURAL DA SAÚDE. Revista da Vacina. Ministério da Saúde. Personalidades. 
Disponível em: <http://goo.gl/2otcWA>. Acesso em: 11 nov. 2015. 
364 BANCO DE DADOS FOLHA. Bebê de proveta, polêmica mundial. São Paulo: Jornal Folha de São 
Paulo, 27 jul. 1978. Disponível em: <http://goo.gl/jtC3KI>. Acesso em: 08 nov. 2015. 
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impediram que tal avanço tecnológico proporcionasse perversões de técnicas que 

foram desenvolvidas para o benefício da humanidade, proibindo eventuais 

desdobramentos eugênicos e discriminatórios que possam colocar em risco as 

gerações futuras, tal como se pode verificar através da Declaração sobre as 

responsabilidades das gerações presentes em relação às gerações futuras365, da 

Convenção de Oviedo366 e da Declaração de Manzanillo367, por exemplo. 

Atualmente, especialistas em reprodução humana assistida buscam aumentar 

cada vez mais o tempo de desenvolvimento embrionário na proveta, enquanto que 

na outra ponta do processo, busca-se reduzir o tempo mínimo de gestação, 

realizando estudos para o desenvolvimento de placentas artificiais, líquidos 

amnióticos sintéticos, dentre outros mecanismos aptos a proporcionar maior 

viabilidade ao feto prematuro. O que se vê, portanto, é que especialistas na da 

reprodução humana estão trabalhando para encurtar, cada vez mais, o período em 

que o ser humano passa em ambiente intrauterino, reduzindo, consequentemente, a 

dependência de tal variável. 

A medicina reprodutiva moderna demonstra que tanto o início quanto o fim do 

desenvolvimento humano já podem ocorrer em ambiente extrauterino. Isso porque é 

possível desenvolver um blastócito em proveta até o quinto ou sexto dia após a 

fecundação, momento em que o embrião romperia o ovo para implantar-se no 

endométrio materno368. Na outra ponta desse processo, o limite de viabilidade de um 

                                                 
365  UNESCO. Declaração sobre as Responsabilidades das Gerações Presentes em Relação às 
Gerações Futuras. Artigos 3º (dever de manutenção e perpetuação da humanidade), 6º (dever de 
proteção ao genoma humano e à biodiversidade) e 11 (proibição à discriminação). 
366 CONSELHO DA EUROPA. Convenção sobre os direitos do homem e a biomedicina. Oviedo: 1997. 
Disponível em <http://goo.gl/6YaYQX>. Acesso em 12/11/2015. Capítulo IV – Genoma Humano. 
Artigos 11 (proibição da discriminação), 12 (limites aos testes preditivos), 13 (limites à intervenção no 
genoma humano) 14 (limites à seleção de sexo). Capítulo V – Investigação científica. Art. 18 (limites 
às pesquisas com embriões in vitro). 
367  Artigos 1º (desenvolvimento científico e tecnológico sustentável), 4º (estabelecimento dos 
princípios da prevenção, igualdade, liberdade, bem-estar, autonomia e privacidade das informações 
genéticas individuais), 5º (reconhecimento da necessidade de regulamentação que garanta a 
privacidade individual, a atuação do geneticista, as atividades em bancos de amostras biológicas e 
consentimento informado) e 6º (proibição da comercialização da natureza humana, limitação de 
patentes e facilitação da pesquisa mediante intercâmbio científico com países desenvolvidos). 
(ENCONTROS IBERO-LATINO-AMERICANOS SOBRE BIOÉTICA E GENÉTICA. Declaração de 
Manzanillo (revisada em Buenos Aires em 1998). Manzanillo: 1996. Disponível em: 
<http://goo.gl/eYPghG>. Acesso em: 12 nov. 2015). 
368 ATLAN, Henri. Op. cit., p. 31. 
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prematuro extremo, não obstante a eventuais sequelas, é de vinte e quatro 

semanas 369 , sendo possível a sua sobrevivência com o auxílio da incubadora 

neonatal, talvez a primeira e mais rudimentar espécie de útero artificial tardio da 

história370, altamente benéfica ao aumento da perspectiva de vida de tais bebês.  

Isso significa que dos nove meses – ou quarenta semanas – de uma gestação 

natural, pode-se passar apenas cinco meses em ambiente intrauterino, sobrevivendo 

fora do útero materno pelos quatro meses restantes, quase metade do tempo total 

necessário ao processo gestacional. 

A ectogênese, realizada através de um útero artificial apto a promover uma 

gestação completa, tem por missão colocar-se como uma opção viável ao processo 

gestacional realizado justamente entre os seis dias de desenvolvimento em proveta e 

as vinte e quatro semanas de viabilidade fetal, entretanto, como veremos a seguir, 

não é um desafio simples de se superar, havendo barreiras científicas e, 

principalmente, éticas que, no momento atual, mostram-se intransponíveis. 

A formação neurológica dos seres humanos é absolutamente dependente da 

existência de informações sensoriais próprias da vida intrauterina. Isso porque entre 

a sétima e a vigésima quarta semana de gestação todos os neurônios, o córtex 

cerebral e as conexões sinápticas que darão base à capacidade de interpretar 

adequadamente o ambiente se desenvolverão a partir dos estímulos e sensações 

sentidos e percebidos pela mãe, imediatamente transferidos ao bebê por meio de um 

diálogo químico e hormonal afinado. Exatamente por isso que, para bebês nascidos 

antes das vinte e quatro semanas ou, até mesmo, para prematuros limítrofes “[...] o 

ambiente extrauterino pode representar um desafio à sensorialidade do ‘feto-bebê’ e 

levar ao mau funcionamento fisiológico, distorções no desenvolvimento e à disfunção 

neurocomportamental371”, podendo ensejar atraso mental, autismo, epilepsia, dentre 

outras patologias neurológicas. 

                                                 
369 CASTRO, Márcia Pimentel de; MOURA, Marta David Rocha; RUGOLO, Ligia Maria Suppo de 
Souza; MARGOTTO, Paulo Roberto. Limite de viabilidade no moderno cuidado intensivo neonatal – 
análise além da idade gestacional. Revista Comunicação em Ciências da Saúde, 2011, v. 22, p. 103. 
Disponível em: <http://goo.gl/L4Jvgv>. Acesso em: 12 nov. 2015. 
370 PORTAL BBC BRASIL. Como show de aberrações financiou uma revolução na medicina. Brasil: 17 
ago. 2015. Disponível em: <http://goo.gl/p5pxho>. Acesso em: 12 nov. 2015. 
371 CUNHA, Iole da. A neurociência e o bebê de zero a três anos: aspectos relativos ao papel das 
emoções, da comunicação, da sedução e do desejo no crescimento do cérebro em desenvolvimento. 
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Nesse sentido, verifica-se que o útero materno é o único capaz de 

proporcionar as sensações adequadas à formação neurológica do cérebro humano, 

dotando-o da capacidade de se reorganizar a partir de uma comunicação molecular, 

química e hormonal contínua existente entre a mãe e o bebê, bem como por 

estímulos causados pelo estresse das atividades cotidianas, pelo ambiente acústico, 

pelo ambiente visual que, sentidos e percebidos pela mãe, exercerão indiscutível 

influência sobre o desenvolvimento cerebral da criança. Pode afirmar, portanto, que 

sob o ponto de vista neurológico, o desafio da ectogênese será reproduzir 

adequadamente essas trocas químicas e hormonais, bem como as finas sensações 

e estímulos necessários à formação do cérebro humano372. 

Entretanto, ultrapassada a barreira da formação física, de ordem neurológica, 

há ainda de se analisar os fatores psicológicos essenciais ao desenvolvimento da 

criança, desenvolvidos a partir do vínculo gestacional. A chamada “relação 

mãe-bebê” mostra-se mais importante no período pré-natal do que em momentos 

posteriores ao nascimento, uma vez que servirá de base para todo o relacionamento 

que se desenvolverá, prestando-se à construção da noção de individualidade do 

bebê, bem como à descoberta de seu comportamento e temperamento373. Por outro 

lado, a gestação também é importante para que a mãe internalize a ideia e se 

prepare para as consequências e responsabilidades próprias da maternidade374. 

Dessa forma, sob o prisma psicológico, verifica-se que a ectogênese implicará 

no absoluto rompimento do vínculo pré-natal entre a mãe e o bebê, lançando seus 

efeitos para a vida pós-natal e influenciando negativamente, inclusive, sobre a ideia 

de apego, adequadamente compreendida por John Bowlby como “[...] qualquer forma 

de comportamento que resulte em uma pessoa (criança) alcançar e manter a 

                                                                                                                                                         

Portal da Sociedade Brasileira de Pediatria. Disponível em: <http://goo.gl/b1zpws>. Acesso em: 
13 nov. 2015. 
372 MANDY, Marie (dir.). L’utérus artificiel: le ventre de personna. Documentário. Coprodução de RTBF 
(Television Belge), The Factory, Fontana e Arte France. Canal Odisseia: 2010, 31m44s –35m43s. 
Disponível em: <https://goo.gl/FczeT1>. Acesso em: 11 nov. 2015. 
373 BORSA, Juliane Callegaro. Considerações acerca da relação Mãe-Bebê da Gestação ao Puerpério. 
Contemporânea - Psicanálise e Transdisciplinaridade, Porto Alegre, n.02, Abr/Mai/Jun 2007, p. 312. 
Disponível em: <http://goo.gl/piwXKB>. Acesso em: 13 nov. 2015. 
374 BARROS, Izabella Paiva Monteiro de. Movimentos do desejo materno antes e após o nascimento 
do filho: um estudo longitudinal. Tese apresentada no âmbito do programa de pós-graduação do 
Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo – USP para obtenção do título de Doutora em 
Psicologia, sob a orientação da Professora Doutora Eliana Herzberg. São Paulo: 2010, p. 32. 
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proximidade com algum outro indivíduo claramente identificado (mãe), considerado 

mais apto para lidar com o mundo 375 ”. Tal situação pode desencadear sérias 

consequências tanto sobre a mãe e a maneira como ela enxergará o fato da 

maternidade, quanto sobre o bebê e a formação de sua autoimagem, afetando, 

consequentemente, as gerações futuras. 

Ultrapassadas as barreiras neurológicas e psicológicas, faz-se necessário 

prospectar, ainda, a respeito de seus desdobramentos éticos, analisando o potencial 

efeito caixa de Pandora376 que tal avanço tecnológico pode desencadear. 

Atualmente, um dos grandes óbices às técnicas de reprodução não sexuada, 

tais como a clonagem humana reprodutiva por transferência de núcleo somático377, 

sem sombras de dúvidas é a implantação dessa espécie de embrião humano em um 

útero materno. Tal limite será completamente rompido pela ectogênese, simplificando 

experimentos científicos dessa natureza de maneira absolutamente sigilosa e, não 

raramente, clandestina. 

                                                 
375 BOWLBY, John. Uma base segura – aplicações clínicas da teoria do apego. Porto Alegre: ArtMed, 
1989, p. 39. 
376  Epimeteu havia gasto todos os dons com prodigalidade quando da criação dos animais, de 
maneira que quando da criação do homem, já não tinha mais qualquer dom que o tornasse superior 
às outras criaturas, recorrendo ao seu irmão, Prometeu que, com a ajuda de Minerva, subiu ao céu e 
acendeu sua tocha no carro do sol, trazendo ao homem o dom do fogo, que lhe forneceu o meio para 
construir armas e subjugar todas as criaturas. Júpiter, com o fim de puni-los pela ousadia de roubar o 
fogo do céu, bem como ao homem por tê-lo aceito, criou Pandora, cujo nome significa “todos os dons” 
ou “todas as dádivas”, a primeira mulher. No seu processo de criação, Vênus deu-lhe a beleza, 
Mercúrio dotou-a de persuasão, Apolo lhe atribuiu o dom da música, tornando-se irresistível a 
qualquer dos seres mortais ou imortais. A estratégia funcionou, tendo Epimeteu a recebido em sua 
casa, local onde guardava uma caixa, na qual estavam dons malignos não utilizados quando da 
criação dos homens e dos animais. Num certo dia, Pandora, tomada por intensa curiosidade, 
destampou a caixa para ver o que havia dentro, deixando escapar uma multidão de males que 
afligiram todos os homens da Terra, restando no fundo da caixa apenas um único consolo, a 
esperança, desnecessária a um mundo que, até então, era perfeito. (BULFINCH, Thomas. O livro de 
ouro da mitologia (a idade da fábula): histórias de deuses e heróis. Tradução de David Jardim Júnior. 
26ª ed. Rio de Janeiro: Ediouro Publicações, 2002, pp. 20-22. Disponível em: <http://goo.gl/9MyQjh>. 
Acesso em: 13 nov. 2015). 
377 Trata-se da transferência do núcleo de uma célula somática (qualquer célula responsável pela 
formação de órgãos e tecidos em organismos multicelulares) reprogramada ao seu estágio inicial de 
totipotência, para um óvulo enucleado, ensejando o embrião humano de um clone que será 
implantado num útero materno. (ZATZ, Mayana. Clonagem e células-tronco. Estudos avançados, v.18, 
n. 51. São Paulo, mai/ago. 2004. Disponível em: <http://goo.gl/JOkhY0>. Acesso em: 13 nov. 2015). 
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Não obstante, ainda que a prática da ectogênese seja inicialmente restrita a 

situações absolutamente específicas e limítrofes378, tais limitações não durariam por 

muito tempo, ensejando indagações sobre o motivo pelo qual seria a mulher 

obrigada a passar por todas as agruras e inconvenientes físicos e emocionais do 

processo gestacional natural, bem como pela interrupção de seus projetos pessoais 

e profissionais, diante da realidade – hoje ainda distante – de uma tecnologia capaz 

de proporcionar a maternidade sem a submissão a tamanho sofrimento e negação 

própria. Haveria o total rompimento da relação mãe-bebê, cuja importância já foi 

apontada acima, em nome da autonomia da mulher sobre o seu próprio corpo379. 

Sabese que o advento das técnicas de reprodução assistida promoveu a 

separação entre sexualidade e reprodução 380 , a ectogênese promoverá a 

continuidade desse processo, dissolvendo por completo o vínculo entre reprodução e 

gravidez, cujos efeitos sobre as gerações futuras mostram-se totalmente 

imprevisíveis. Não obstante, aproximará, de uma vez por todas, a maternidade da 

paternidade, ao ponto de tolher da mulher uma prerrogativa natural que desde os 

primórdios da humanidade sempre lhe foi própria, a capacidade única de gerar, 

dentro de si, uma vida.  

Françoise Héritier, ao comentar sobre o assunto, prospecta a possibilidade de 

homens, com fundamento no princípio da igualdade, valerem-se da técnica da 

ectogênese para terem filhos sozinhos, mediante a exploração do corpo da mulher 

enquanto mera fonte para extração de óvulos. A ectogênese, nesse sentido seria 

pervertida, paradoxalmente, no triunfo final do gênero masculino sobre o feminino381. 

Muito embora a ciência consiga apontar a importância da relação mãe-bebê 

para a formação do cérebro humano, ainda não consegue mensurar quais os 

desdobramentos ensejados pelo rompimento do relacionamento mãe-bebê sobre a 

afetividade e, principalmente, sobre a personalidade da futura criança. Não obstante, 

                                                 
378 Para salvaguardar o direito da mulher, cuja gravidez é contraindicada, a uma prole que guarde 
identidade genética com sua pessoa ou, ainda, para garantir a continuidade de vida a um embrião 
cujas membranas foram oxidadas pelo longo período de criopreservação, por exemplo. 
379 ATLAN, Henri. Op. cit., pp. 64-65. 
380 ASCENSÃO, José de Oliveira. Problemas jurídicos da procriação assistida. Rio de Janeiro: Revista 
Forense, 1994, ano 90, v. 328. 
381 MANDY, Marie (dir.). Op. cit., 24m22s –25m38s. 
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a maternidade se tornará muito próxima da paternidade, extinguindo por completo a 

diferença funcional entre os sexos no âmbito dos processos de procriação e filiação. 

A possibilidade da clonagem reprodutiva por transferência nuclear de células 

somáticas diminuiu a importância do espermatozoide masculino na criação de um 

novo ser humano, razão pela qual, visando salvaguardar as gerações futuras, tal 

prática foi corretamente proibida. A ectogênese, por sua vez, trará sobre a mulher 

situação bastante similar, reduzindo a importância de seu papel no processo 

gestacional, motivo esse que, no nosso sentir, mostra-se mais do que adequado à 

aplicação da mesma espécie de proibição. 

Sendo assim, fica claro que, muito embora o embrião humano pré-

implantatório seja irrefutavelmente titular do direito ao útero, garantindo-se-lhe, por 

conseguinte o seu direito fundamental à vida, deve se privilegiar sempre o meio 

natural, uma vez que, ainda que nos próximos cinquenta ou cem anos as ciências 

médicas e biológicas evoluam ao ponto de desenvolver um útero artificial apto a 

proporcionar uma gestação completa e, principalmente, saudável, em ambiente 

extrauterino, os desdobramentos de ordem ética e social, efetivamente, não parecem 

ser de tão fácil e célere resolução. 

 

1.2. ACOLHIMENTO IMPLANTATÓRIO: O DIREITO DE NASCER 

 

O acolhimento implantatório, muito mais do que permitido, tem sido 

mundialmente recomendado, inclusive através de Convenções Internacionais de 

Direitos Humanos, como a alternativa que melhor atende, ética e juridicamente, os 

direitos do embrião humano pré-implantatório que, uma vez concebido, detém e 

merece ver satisfeito o seu legítimo direito de nascer. 

Nesse sentido, tal como já analisado na Parte III, Capítulo I, Seção VI, deste 

trabalho, a Convenção sobre os Direitos da Criança, em seu artigo 6º, n. 1 e 2 

imputa aos Estados-Partes o dever de reconhecer que toda criança tem direito 

inerente à vida, assim como de tomar as providências devidas para lhes assegurar 

ao máximo a sobrevivência e desenvolvimento.  
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Nesse sentido, considerando-se os importantes óbices à utilização de um 

útero artificial para viabilização do direito de nascer, inclusive de ordem técnico-

científica, conforme analisados no item anterior, compreende-se por necessário que 

o Estado promova ações positivas, mediante o desenvolvimento de legislações e 

políticas públicas que se mostrem aptas à sua satisfação através das vias 

originalmente propostas pela própria natureza, a saber: a gestação humana. 

O acolhimento implantatório de embriões humanos por uma gestatrix – 

considerada mãe para todos os efeitos legais – tem se mostrado como uma 

interessante alternativa frente à discussão ética e jurídica sobre o destino a ser dado 

àqueles que, muito embora tenham sido concebidos e se encontrem viáveis para 

ensejarem uma gestação, se encontram atualmente criopreservados em razão de 

terem excedido ao número máximo de embriões transferidos ao útero materno. 

Isso porque tal alternativa satisfaz aos interesses de todos os envolvidos, a 

saber: (i) do embrião pré-implantatório, que encontrará o meio necessário a lhe 

proporcionar o direito de nascer – permanecer vivo – e se desenvolver física, 

assumindo filiação que será importante ao seu desenvolvimento afetivo, moral e 

social; (ii) da gestatrix, que poderá satisfazer o seu direito ao planejamento familiar 

através de uma gestação que, em última análise, também satisfaz o princípio da 

solidariedade em relação aquele que é acolhido em seu útero e, por fim; (iii) da 

genetrix, que buscando as técnicas de reprodução assistida no intuito de solucionar a 

infertilidade, não pode ser obrigada pelo Estado a implantar em seu útero os 

embriões criopreservados oriundos de tal tratamento, sob pena de violação ao 

princípio da dignidade humana, bem como dos direitos à disposição sobre o próprio 

corpo e, ainda, ao planejamento familiar. 

Entretanto, tal como informado no início deste trabalho, muito embora o 

acolhimento implantatório seja permitido desde o advento da Resolução CFM n. 

1.358/92, repetindo-se nas Resoluções CFM n. 1.957/2010, 2.013/2013, 2.121/2015 

e, atualmente, na Resolução CFM n. 2.168/2017, existe pouquíssimo interesse dos 

genitores em se utilizarem de tal opção para possibilitar a continuidade da vida e do 

desenvolvimento de seus embriões criopreservados. 
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A negativa supramencionada ganha maior relevo ao pensarmos que a 

responsabilidade parental, assim compreendida como aquela exigida na relação aos 

pais para com os filhos que concebeu, constitui o modelo de qualquer espécie de 

responsabilidade, tendo por objetivo prover à criança o mínimo necessário à 

satisfação de suas demandas, presentes e potenciais, em qualquer que seja o seu 

estágio de desenvolvimento vital, compreendendo-se, talvez, na satisfação do 

aspecto físico, ou seja, nas providências tomadas com o intuito de fazer valer o seu 

justo direito de nascer, como a mais fundamental e condicionante de todas as 

necessidades382. 

Não são poucos os que indagam se, mutatis mutandis, seria lícito ao Estado, 

até mesmo em observância à Convenção sobre os Direitos da Criança e ao 

princípio segundo o qual deve-lhe ser salvaguardado o melhor interesse, buscar 

judicialmente, garantido o contraditório e a ampla defesa, o afastamento do poder 

familiar dos genitores que, tendo dado origem a embriões humanos 

criopreservados, deixaram de transferi-los ao útero materno por ocasião do 

sucesso do procedimento de reprodução assistida, pela falta de interesse em fazê-

lo ou por quaisquer outros motivos. Entendemos que não, quer seja pela evidente 

arbitrariedade que representa em relação aos genitores, quer seja pelos evidentes 

óbices e consequências jurídicas que serão analisados a seguir. 

A Constituição Federal, em seu artigo 227 mostra-se sobremaneira explícita 

ao determinar como dever da família, da sociedade e, inclusive, do Estado 

assegurar à criança, com absoluta prioridade, o direito à vida, colocando-a a salvo 

de toda forma de negligência. As expressões “absoluta prioridade” e “toda forma de 

negligência” permitem inferir que a mens legis de tal dispositivo é, realmente, a 

promover a proteção da criança em sua plenitude. 

Com tal pensamento e já inspirada também pela Convenção sobre os 

Direitos da Criança de 1989, a Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da 

                                                 
382 JONAS, Hans. O princípio responsabilidade: ensaio de uma ética para a civilização tecnológica. 
Tradução: Marijane Lisboa e Luiz Barros Montez. Rio de Janeiro: Contraponto. Ed. PUC-Rio, 2006, 
p. 180. 
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Criança e do Adolescente)383, em seu artigo 4º aponta como dever da família, da 

comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar à criança, com 

absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, disposição essa que é reforçada 

pelo artigo 7º que, por sua vez, aponta o caminho para tal satisfação, indicando o 

implemento de “políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o 

desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência”. 

Ocorre que o artigo 24 do referido diploma legal, aponta a possibilidade de 

perda do poder familiar mediante decreto judicial resultante de procedimento onde 

se garanta o contraditório e a ampla defesa, nos casos previstos na legislação civil 

ou em caso de descumprimento injustificado dos deveres de sustento, guarda e 

educação previstos no artigo 22. Verifica-se aqui que o Estatuto da Criança e do 

Adolescente preferiu partilhar com o Código Civil a possibilidade e responsabilidade 

de estipulação das situações aptas à promoção de medida tão gravosa, extensiva, 

inclusive, “a toda prole e não somente a um ou alguns filhos” 384 em razão de sua 

imperatividade. 

O Código Civil, por sua vez, em seu artigo 1.638, inciso II, é taxativo ao 

imputar a perda do poder familiar, através de ato judicial, àquele que deixar o filho 

em abandono. O dispositivo, no nosso sentir, é propositalmente genérico, 

permitindo ampla margem de interpretação para, além de imputar aos pais um mais 

sério e rigoroso dever de cuidado em relação aos filhos, não excluir do rigor da Lei 

situações cotidianas que possam ensejar novas e mais adaptadas interpretações a 

respeito de tal conceito.  

Entretanto, como se verá a seguir, no que pertine ao embrião humano pré-

implantatório, o status de filho só lhe pode ser atribuído a partir da implantação no 

útero materno, daí advindo, inclusive, os efeitos sucessórios que lhe são próprios, 

sendo certo que, enquanto perdurar sua criopreservação, não poderá ser assim 

considerado para tal finalidade. 

                                                 
383  BRASIL. Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990. Brasília: Presidência da República, 1990. 
Disponível em: <http://goo.gl/eYY7q>. Acesso em: 22 jun. 2016. 
384 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: direito de família. 30. ed. São Paulo: Saraiva, 
2015, p. 550. 
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É importante salientar que Wilson Donizeti Liberati, fundamentando-se no 

magistério de Paulo Lúcio Nogueira, é taxativo ao concluir que: 

 
[...] a suspensão e a destituição do pátrio poder são institutos de 
Direito Civil que constituem verdadeiras sanções sofridas pelos pais 
por infração aos deveres que têm para com os filhos. Essas 
sanções visam mais ao interesse dos filhos do que propriamente a 
punir os pais". Na verdade, a finalidade do poder familiar é 
assegurar à criança e ao adolescente o direito de se desenvolver 
física, intelectual e moralmente, proporcionando-lhe segurança 
afetiva e psíquica na realização de sua vocação385. 

 

Não nos parece que o enquadramento da conduta dos genitores, 

consubstanciado na recusa de implantação de seus embriões criopreservados seja 

apta a ensejar a perda do poder familiar uma vez que: (i) não há que se falar em 

abandono, haja vista que tais embriões se encontram em local e sob cuidados 

absolutamente apropriados e seguros, sendo-lhes provido o necessário para a sua 

subsistência, garantida através do prestação pecuniária, arcada pelos próprios 

genitores, para a promoção de sua criopreservação e; (ii) a destituição do poder 

familiar, como dito alhures, estende-se a toda a prole dos genitores, afetando, 

inclusive, eventual filho obtido através do mesmo procedimento de reprodução 

assistida que ensejou a criação do embrião humano criopreservado, situação essa 

que implicaria em evidente e despropositado sacrifício, no altar das ciências 

jurídicas, de verdadeira dádiva que as ciências médicas lhes proporcionou, o que, 

por uma questão de lógica e proporcionalidade, não se pode admitir. 

Tal conclusão faz com que, a teor do artigo 45 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, o consentimento dos genitores se torne absolutamente indispensável 

para que o embrião humano criopreservado possa ser colocado para adoção, tal 

como ocorre no Estado de Louisiana – EUA que, através do §130 o Act n. 964, de 

14 de julho de 1986, reconhece o status de pessoa ao embrião humano 

criopreservado, compreendendo que seu desenvolvimento não pode ser obstado 

sequer por seus genitores, aos quais é, inclusive, imputado o dever moral e legal de 

lhe garantirem o prudente e necessário cuidado. Tal dispositivo, semelhantemente 

                                                 
385 LIBERATI, Wilson Donizeti. Comentários ao Estatuto da Criança e do Adolescente. 12. ed, rev. e 
ampl. de acordo com a Lei 13.058, de 22.12.2014. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 132. 
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ao artigo 45 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda possibilita a renúncia 

dos genitores aos seus direitos parentais e, consequentemente, à prerrogativa de 

implantação de tais embriões humanos, colocando-os à disposição do acolhimento 

implantatório. É, também, permitida a renúncia em favorecimento direto de um 

casal determinado, indicado pelos genitores, desde que este possua o desejo e as 

condições de acolhê-lo386. 

Não obstante, considerando-se a baixa aderência dos genitores à renúncia 

de seus direitos parentais, visando a conscientização desses e, até mesmo, da 

população em geral, no intuito de aumentar os potenciais receptores e informá-los a 

respeito das peculiaridades do acolhimento implantatório, faz-se urgente a 

elaboração de um estatuto apto a tutelar as implicações éticas, legais e sociais de 

tal procedimento, em benefício dos interesses do embrião humano criopreservado, 

dos genitores e de eventuais receptores, seguindo-se à instituição de políticas 

públicas eficazes à adequada promoção e facilitação de tal procedimento. 

Em relação à instituição de políticas públicas adequadas à promoção e 

facilitação do acolhimento implantatório, seria interessante a criação de uma 

instituição com a incumbência de realizar um trabalho similar ao que é feito pelo 

Snowflakes Embryo Adoption Program387, dirigido pela agência Nightlight Christian 

Adoptions, responsável pela adoção e consequente nascimento de mais de 

quatrocentos e sessenta e nove bebês desde o ano de 1997. 

A agência em questão presta a devida assistência aos casais interessados em 

renunciar e em acolher tais embriões, atuando tanto no pré quanto no pós-

acolhimento, no intuito de realizar, dentre outras, atividades de: (i) intermediação 

entre famílias que desejam renunciar e famílias que desejam acolher embriões 

criopreservados; (ii) assistência à família renunciante; (iii) coordenação de 

comunicações clínicas e transporte; (iv) cumprimento às regras do Food and Drug 

Administration – FDA; (v) preparação de toda a documentação necessária à renúncia 

e acolhimento; (vi) promoção de comunicação entre as famílias renunciantes e 

                                                 
386 LOUISIANA. Act. 964, de 14 de julho de 1986 – Louisiana Health Law. Chapter 3. Human Embryos. 
Louisiana: 1986, §130. Disponível em: <http://goo.gl/ayOzcw>. Acesso em: 01 nov. 2015. 
387 NIGHTLIGHT CHRISTIAN ADOPTIONS. Snowflakes Embryo Adoption Program. Disponível em: 
<https://goo.gl/HOudK5>. Acesso em: 23 jun. 2016. 
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receptoras, inclusive para atendimento de futuras emergências médicas; (vii) cuidado 

para que tais embriões sejam todos acolhidos por uma única família ou, na 

impossibilidade de fazê-lo, que o sejam por poucas famílias, garantindo o 

conhecimento recíproco entre elas, inclusive no intuito de se evitar eventuais 

relações incestuosas e; (viii) auxílio na escolha de clínicas aptas a realizar o 

procedimento no caso da clínica escolhida pelos receptores se negar a realizá-lo 

com embriões humanos criados em outra instituição de reprodução assistida. 

Tal iniciativa se apresenta como um modelo interessante à solução em relação 

ao destino dos embriões humanos criopreservados, reconhecendo a esses seu 

direito de nascer, ainda que em outra família, através do acolhimento implantatório, 

instrumento muitíssimo nobre colocado a serviço da vida humana, na medida em que, 

tal como valorosa lição de Hans Jonas, “o arquétipo de toda responsabilidade é 

aquela do homem pelo homem388”.  

Nesse sentido, valendo-nos da aprofundada análise jusfilosófica levada a 

efeito por Henrique Moraes Prata, segundo o qual a noção de pessoa, enquanto ente 

moral, se mostra estritamente relacionada à sua responsabilidade pelo outro 389 , 

indagamos se negar a natureza humana do embrião humano pré-implantatório, 

reificando-o e reduzindo-o a um mero insumo de produção, em última análise, não 

implicaria em negar o homem, a si mesmo, a sua própria humanidade. 

 

SEÇÃO II. DIREITO À INTEGRIDADE FÍSICA 

 

 É importante esclarecer, logo num primeiro momento, que o direito de 

personalidade à integridade física distingue-se do direito à vida, analisando na 

Seção anterior, não apenas em relação à certa margem de disponibilidade que lhe 

é outorgado, na medida em que o segundo diz respeito à existência biológica do 

                                                 
388 JONAS, Hans. Op. cit., p. 175. 
389 PRATA, Henrique Moraes. Enfermidade e infinito: direitos da personalidade do paciente terminal. 
Tese apresentada no âmbito do programa de pós-gradução da Faculdade de Direito da Universidade 
de São Paulo como exigência parcial para obtenção do título de Doutor em Direito, sob a orientação 
da Professora Titular Doutora Silmara Juny de Abreu Chinellato. São Paulo: FDUSP, 2012, p.65. 
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ser humano, enquanto o primeiro está ligado à noção de integralidade de seus 

atributos e características físicas da pessoa390. 

Sendo assim, compreende-se por direito à integridade física aquele direito de 

personalidade destinado a salvaguardar a higidez física e psicológica da pessoa, 

acompanhando-a desde a sua concepção até o momento de sua morte e 

prolongando-se, inclusive, para depois dela. Entretanto, diferentemente do direito à 

vida, o direito à integridade física comporta disposição, observados certos 

condicionamentos, por parte de seu titular391. 

Um exemplo típico da relativização de tal direito de personalidade é a 

possibilidade de doação de órgãos, tecidos e partes do corpo vivo com a finalidade 

de transplante ou tratamento, regulamentada pela Lei n. 9.434, de 04 de fevereiro 

de 1997. Isso porque o artigo 9º do referido diploma legal expressamente autoriza 

tal disposição em benefício dos cônjuges ou parentes consanguíneos até o quarto 

grau ou qualquer outra pessoa, desde que haja autorização judicial que, em caso 

de medula óssea é dispensada. 

Entretanto, é importante salientar que tal relativização também encontrará 

limites, in casu, pela disposição geral do artigo 13 do Código Civil e, ainda, pela 

disposição especial, constante do §3º, artigo 9º, da já mencionada Lei de Doação 

de Órgãos.  

O artigo 13 do Código Civil, pautando-se pela indisponibilidade dos direitos 

de personalidade, proibirá a disposição sobre o próprio corpo, salvo por exigência 

médica, se de tal ato decorrer diminuição permanente da integridade física. 

O parágrafo único, por sua vez, assevera que tal ato será admitido para fins de 

transplante, na forma estabelecida na lei especial, dando a entender que o ato de 

disposição que importe em diminuição permanente da integridade física será 

permitido para fins de transplante. Entretanto, tal compreensão se mostra 

equivocada e contrária às regras hermenêuticas de interpretação topológica, uma 

vez que o parágrafo submete-se ao caput do artigo ao qual pertence e não o 

contrário. Assim, a melhor interpretação é que a disposição sobre o próprio corpo 

                                                 
390 BELTRÃO, Silvio Romero. Op. cit., p. 101. 
391 BITTAR, Carlos Alberto. Op. cit., pp. 72-73. 
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para fins de transplante é permitida, desde que não importe em diminuição 

permanente da integridade física. 

Tanto isso é verdade que o segundo dispositivo supramencionado, a saber, o 

artigo 9º, §3º, da Lei n. 9.434/97, é explícito ao apontar que só se permitirá a 

doação de órgãos duplos, partes de órgãos, tecidos e do corpo vivo, “cuja retirada 

não impeça o organismo do doador de continuar vivendo sem risco para a sua 

integridade e não represente grave comprometimento de suas aptidões vitais e 

saúde mental e não cause mutilação ou deformação inaceitável”. 

Tais disposições nos levam a concluir que o direito de personalidade à 

integridade física tem como primado fundamental a dignidade da pessoa humana, 

objetivando a preservação da unidade, a higidez e a funcionalidade de seu corpo 

que, por sua vez, só poderá ser sacrificada por exigência médica, ou seja, em prol 

de um bem maior, a saber: a própria vida392. 

O artigo 14 do Código Civil, por sua vez, traz à baila a possibilidade de 

prolongamento da personalidade jurídica para depois da morte, acenando acerca 

da possibilidade de disposição gratuita, total ou parcial, do próprio corpo para 

depois da morte, desde que feita com objetivos científicos ou altruísticos.                      

A intepretação a contrario sensu do dispositivo em análise, permite afirmar 

que o direito à integridade física prolonga-se para depois da morte, haja vista que 

tal disposição sobre o próprio corpo é compreendida como uma exceção à regra 

geral da indisponibilidade dos direitos de personalidade. Tanto isso é verdade que o 

parágrafo único é expresso ao permitir a sua livre revogação, a qualquer tempo, 

sem exigir ou imputar ao disponente quaisquer outras formalidades ou ônus. 

Merece especial destaque o quanto disposto no artigo 4º, §5º, da Lei de 

Doação de Órgãos, visto permitir a extração post mortem de órgãos, tecidos e 

partes do corpo da pessoa juridicamente incapaz, desde que haja permissão 

expressa de ambos os pais ou seu representante legal. Tal situação, mutatis 

mutandis, é bastante similar à do embrião humano pré-implantatório no que pertine 

à possibilidade de disposição post mortem sobre o corpo do juridicamente incapaz, 

com o que concordamos diante do princípio da solidariedade. Entretanto, está 

                                                 
392 BETRÃO, Silvio Romero. Op. cit., p. 109. 
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diametralmente distante no que pertine à condição essencial para o seu 

implemento, a saber: a efetiva constatação da morte ou da inviabilidade para a vida. 

Isso porque o artigo 3º da Lei de Doação de Órgãos exige o diagnóstico de 

morte encefálica do paciente que deve ser constatada por dois médicos não 

participantes da equipe de remoção e transplante, mediante aplicação de rígidos 

protocolos, elaborados de acordo com critérios clínicos e tecnológicos definidos 

pelo Conselho Federal de Medicina, sendo obrigatório que as instituições 

autorizadas mantenham em seus arquivos os prontuários médicos dos pacientes 

submetidos a tal procedimento por um período mínimo de cinco anos, a teor do §1º 

do referido dispositivo legal.  

Entretanto, a doação do embrião humano pré-implantatório criopreservado 

para fins de pesquisas e terapias com células-tronco embrionárias prescinde da 

constatação de sua inviabilidade por ocasião do longo período de criopreservação, 

bastando que haja o decurso do prazo de três anos, previsto no artigo 5º, inciso II, 

da Lei de Biossegurança, para que seja ela autorizada. Assim, o que se tem é que 

o ordenamento jurídico brasileiro, em claríssimo vilipêndio à dignidade da pessoa 

humana, permite a destruição de embriões humanos vivos e viáveis para fins 

viabilizar insumos necessários a pesquisas e terapias. 

O argumento atinente ao início e fim da atividade cerebral não sustenta 

qualquer tipo de distinção entre as duas situações, haja vista que a vida humana, 

qualquer que seja a sua fase de desenvolvimento, se inicia com a concepção e 

finda com a cessação total e irreversível das atividades vitais do corpo humano, 

constatada no embrião humano a partir da paralização de sua multiplicação celular, 

de seu desenvolvimento embrionário, diagnóstico esse que se mostra essencial 

para a viabilidade e legitimidade da disposição sobre o direito à integridade física, 

tanto da pessoa falecida quanto da pessoa em fase embrionária. 

 

§1. DIREITO À INTANGIBILIDADE DO PATRIMÔNIO GENÉTICO 

 

É importante trazer à baila, logo num primeiro momento, o conceito de 

patrimônio genético, sendo certo que, muito embora não seja de fácil definição, 
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pode ser considerado como a universalidade de componentes físicos, psíquicos e 

culturais que, tendo origem num antepassado remoto, permanecem presentes, 

muito embora com mutações naturais ao longo das gerações, no genoma de um 

determinado indivíduo e que, conjugados com fatores ambientais, num permanente 

processo de interação, passam a fazer parte de sua identidade enquanto pessoa, 

legitimando-se, pois, os consequentes direitos de guarda, defesa e transmissão às 

futuras gerações393. 

Tomando por base tal premissa, é importante ressaltar que o mapeamento 

completo dos genes integrantes do DNA humano e o estudo dos fatores ligados ao 

patrimônio genético hereditário a partir dos trabalhos realizados pelo Projeto 

Genoma Humano, inicialmente dirigido por James Watson, efetivamente, 

revolucionaram a medicina clássica, tornando-a potencialmente minimalista, 

microscópica, não mais preocupada com a manutenção da funcionalidade e com a 

recuperação da higidez orgânica, mas celular e, inclusive, genômica. 

Ocorre que, conscientes do potencial lesivo que o uso inadequado das 

informações proporcionadas pelo Projeto Genoma Humano poderia ter para os 

indivíduos, para a família e para sociedade em geral, em especial no que pertine à 

intangibilidade do patrimônio genético comum da humanidade, Watson e sua 

equipe de pesquisadores compreenderam pela necessidade da instituição do 

programa, por eles denominado de ELSI (Ethical, Legal and Social Implications), 

destinado a estudar, analisar e debater as implicações éticas, legais e sociais 

proporcionadas por tamanha evolução científica. Tal programa é suportado por 

recursos federais norte-americanos, utilizando-se de mais de US$ 18 milhões do 

orçamento anual do Instituto Nacional de Pesquisa do Genoma Humano, assim 

como de verbas oriundas do Escritório de Pesquisa em Energia, do Departamento 

de Energia dos Estados Unidos, para o desenvolvimento de suas atividades394. 

As implicações supramencionadas, tal como previsto por Watson e seus 

colaboradores, também reverberaram sobre o campo jurídico que, por sua vez, tem 

                                                 
393 BARBAS, Stela Marcos de Almeida Neves. Direito ao Patrimônio Genético. Lisboa: Almedina, 2006, 
p. 17. 
394 NATIONAL HUMAN GENOME RESEARCH INSTITUTE. ELSI Research Program. Disponível em: 
<https://goo.gl/rqYNWK>. Acesso em: 22 jun. 2016. 
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tornado a intangibilidade genética tema muitíssimo presente, por exemplo, na área 

do Direito Internacional, refletindo uma preocupação de âmbito mundial relacionada 

à própria perpetuidade da espécie humana, tal como se pode verificar na 

Declaração Universal do Genoma Humano e dos Direitos Humanos (artigo 1º)395, 

na Declaração de Manzanillo (artigo 2º, alíneas “a” e “b”)396, na Declaração sobre 

as Responsabilidades das Gerações Presentes em Relação às Gerações Futuras 

(artigo 6º)397 e, ainda, na Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos 

(artigo 8º)398.  

 Isso porque as novas técnicas de engenharia genética, que incluem as 

noções de manipulação genética, reprodução assistida, diagnose genética, terapia 

gênica e clonagem, implicam na manipulação do patrimônio hereditário do ser 

humano para modifica-lo no intuito de superar moléstias genéticas – satisfazendo o 

direito à saúde, titularizado pela pessoa desde o momento da sua concepção – ou, 

até mesmo, de obter um indivíduo com caracteres inexistentes na espécie399. Tais 

manipulações, como bem salienta Maria Helena Diniz, exigem: 

 

[...] a tomada de medidas, inclusive legislativas, que orientem os 
cientistas em seu trabalho, na seara da biotecnologia, para 
salvaguardar a sobrevivência da espécie humana e o respeito à 
dignidade do ser humano, evitando-se a sua coisificação, pois os 
questionamentos acima levantados, ligados aos avanços 
biotecnológicos, dirigem-se aos valores fundamentais do homem, 
visto que, como veremos, a biotecnologia poderá lesar alguém ou 
alterar sua qualidade de ser único e irrepetível e até mesmo 

                                                 
395 O genoma humano constitui a base da unidade fundamental de todos os membros da família 
humana bem como de sua inerente dignidade e diversidade. Num sentido simbólico, é o patrimônio 
da humanidade. 
396 A reflexão sobre as diversas implicâncias do desenvolvimento científico e tecnológico no campo da 
genética humana deve ser feita levando em consideração: a) o respeito à dignidade, à identidade e à 
integridade humanas e aos direitos humanos reafirmados nos documentos jurídicos internacionais; b) 
que o genoma humano constitui parte do patrimônio comum da humanidade como uma realidade e 
não como uma expressão meramente simbólica 
397 O genoma humano, com pleno respeito à dignidade da pessoa humana e aos direitos humanos, 
deve ser protegido, e a biodiversidade salvaguardada. O progresso científico e tecnológico não 
deve, de forma alguma, prejudicar ou comprometer a preservação da espécie humana e de outras 
espécies 
398 Na aplicação e no avanço dos conhecimentos científicos, da prática médica e das tecnologias 
que lhes estão associadas, deve ser tomada em consideração a vulnerabilidade humana. Os 
indivíduos e grupos particularmente vulneráveis devem ser protegidos, e deve ser respeitada a 
integridade pessoal dos indivíduos em causa. 
399 DINIZ, Maria Helena. O estado atual do biodireito, p. 500. 
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modificar seu patrimônio genético, transformando sua identidade e a 
das gerações presentes e futuras400. 

  

Em resposta à preocupação mundial acerca da manipulação do patrimônio 

genético do ser humano, o Brasil, através da Lei n. 8.974, de 05 de janeiro de 

1995401, regulamentada pelo Decreto n. 1.752, de 20 de dezembro de 1995402, 

proibia nas atividades ligadas a organismos geneticamente modificados a produção, 

armazenamento ou manipulação de embriões humanos destinados a servir como 

material biológico disponível 403 , considerando tal conduta como criminosa e 

apenada com reclusão de seis a vinte anos 404 . Ademais, criou no âmbito do 

Ministério da Ciência e Tecnologia, a Comissão Técnica Nacional de 

Biossegurança – CTNBio, atribuindo-lhe a competência de acompanhar o 

desenvolvimento e o progresso técnico e científico na engenharia genética, na 

biotecnologia, na bioética, na biossegurança e em áreas afins. 

 A Comissão Técnica Nacional de Biossegurança – CTNBio, valendo-se da 

competência que lhe fora outorgada, baixou a Instrução Normativa n. 8, de 09 de 

julho de 1997405, proibindo em seu artigo 2º a manipulação genética406 de células 

germinais ou de células totipotentes humanas, assim como os experimentos de 

clonagem radical através de qualquer técnica de clonagem, técnicas essas 

advindas do aperfeiçoamento da reprodução humana assistida. 

                                                 
400 Ibidem, p. 501. 
401  BRASIL. Lei n. 8.974, de 05 de janeiro de 1995. Brasília: Presidência da República, 1995. 
Disponível em: <http://goo.gl/gVod2q>. Acesso em: 22 jun. 2016. 
402 BRASIL. Decreto n. 1.752, de 20 de dezembro de 1995. Brasília: Presidência da República, 1995. 
Disponível em: <http://goo.gl/CPYjCg>. Acesso em: 22 jun. 2016. 
403 Art. 8º É vedado, nas atividades relacionadas a OGM: [...] IV - a produção, armazenamento ou 
manipulação de embriões humanos destinados a servir como material biológico disponível. 
404 Art. 13. Constituem crimes: [...] III - a produção, armazenamento ou manipulação de embriões 
humanos destinados a servirem como material biológico disponível. Pena - reclusão de seis a vinte 
anos. 
405 COMISSÃO TÉCNICA NACIONAL DE BIOSSEGURANÇA. Instrução Normativa CTNBio n. 8, de 
09 de julho de 1997. Brasília: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, 1997. Disponível em: 
<http://goo.gl/MlIqxK>. Acesso em: 22 jun. 2016. 
406  O artigo 1º, inciso I, da Instrução Normativa CTNBio n. 08/97, compreendia por manipulação 
genética o conjunto de atividades que permitem manipular o genoma humano, no todo ou em suas 
partes, isoladamente ou como parte de compartimentos artificiais ou naturais, excluindo-se os 
processos citados no artigo 3º, inciso V, parágrafo único, e no artigo 4º, todos da Lei n. 8.974, de 
05/01/1995. 
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Com o advento da Lei de Biossegurança e com a consequente revogação da 

Lei n. 8.974/97, proibiu-se expressamente a prática de engenharia genética407 em 

célula germinal humana, zigoto e embrião humano 408 , sendo tal conduta 

compreendida como criminosa e sujeita a reclusão de um a quatro anos e multa409. 

Considerando-se que tais intervenções genômicas, realizadas por meio de 

DNA recombinante, possuem certos riscos de transmissão por mecanismos de 

herança biológica, o que afetaria as gerações futuras, colocando em risco a 

perpetuidade da espécie humana, é coerente afirmar que a proibição da 

manipulação genética do embrião humano pré-implantatório tem por objetivo a 

salvaguarda não apenas de seu próprio patrimônio genético, mas daquele 

pertencente a toda a humanidade410. 

 Entretanto, a Convenção de Oviedo relativiza tal direito de personalidade 

quando, em seu artigo 13º, ao tratar sobre as intervenções sobre o genoma 

humano, permite a sua prática apenas para fins preventivos, diagnósticos ou 

terapêuticos, desde que não tenha por finalidade a introdução de modificação no 

genoma da descendência.  

A aplicação combinada do referido artigo 13º com o artigo 6º, n. 1, da 

Convenção de Oviedo – segundo o qual qualquer intervenção sobre uma pessoa 

que careça de capacidade para prestar o seu consentimento apenas poderá ser 

efetuada em seu benefício direto – nos permite admitir a engenharia genética sobre 

o embrião humano pré-implantatório com a finalidade única e exclusiva de afastar 

moléstia grave que lhe acometa, visto que realizada em seu benefício direto, 

devendo-se garantir, entretanto, que tais modificações genômicas não serão 

sujeitas à transmissão vertical. 

Considerando que a ciência moderna ainda não é capaz de garantir a 

absoluta intransmissibilidade de tais modificações genômicas, parece-nos que a Lei 

                                                 
407 Conforme prevê o artigo 3º, inciso IV, da Lei de Biossegurança, compreende-se por engenharia 
genética a atividade de produção e manipulação de moléculas de ADN/ARN recombinante. 
408 O artigo 6º, inciso III, da Lei de Biossegurança proíbe a engenharia genética em célula germinal 
humana, zigoto humano e embrião humano. 
409  Art. 25. Praticar engenharia genética em célula germinal humana, zigoto humano ou embrião 
humano. Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 
410  CASABONA, Carlos Maria Romeu. Biotecnologia, Direito e Bioética: perspectivas em direito 
comparado. Belo Horizonte: Del Rey e PUC Minas, 2002, p. 22. 
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de Biossegurança, ao proibir totalmente a sua prática em relação ao embrião 

humano pré-implantatório, efetivamente, andou bem, optando por alternativa mais 

segura não apenas para intangibilidade genética da pessoa embrionária, mas de 

toda a espécie humana. 

  

SEÇÃO III. DIREITO À INTEGRIDADE MORAL 

 

O direito à integridade moral, segundo Rubens Limongi França, agasalha a 

intimidade e a pessoalidade humanas propriamente ditas, abarcando as noções de 

direitos: (i) à liberdade civil, política e religiosa; (ii) à honra; (iii) à honorificência; (iv) 

ao recato; (v) ao segredo pessoal; (vi) à imagem e; (vii) à identidade pessoal411. 

Segundo Carlos Alberto Bittar, o direito à integridade moral considera a 

pessoa de seu titular como um ser social, dizendo respeito às suas qualidades em 

razão da valoração na sociedade, frente às projeções e emanações de sua 

personalidade. Assim, pode-se afirmar que o direito à integridade moral diz respeito 

aos atributos da pessoa em sua conceituação pela coletividade412. 

Carlos Alberto Bittar, entretanto, compreendendo que o direito à integridade 

moral tem por objetivo tutelar os aspectos intrínsecos e extrínsecos da pessoa em 

relação à sociedade a qual pertence, especialmente quanto aos seus atributos 

valorativos ou virtudes, entende como suas espécies: (i) o direito à identidade; (ii) o 

direito à honra; (iii) o direito ao respeito e; (iv) o direito às criações intelectuais413. 

Segundo o autor, o direito à identidade trabalhará a noção de nome e os 

demais aspectos individualizadores da pessoa perante a sociedade, à maneira pela 

qual ela se torna única e distinta de seus pares. 

O direto à honra, por sua vez, atine à maneira pela qual a pessoa é 

considerada no seio da sociedade que integra, ou seja, à sua reputação ou 

consideração social, bipartindo-se em: (i) externa ou subjetiva, referente àquela 

atinente à sua boa fama, ao seu prestígio, à sua credibilidade e; (ii) interna ou 

                                                 
411 FRANÇA, Rubens Limongi. Instituições de Direito Civil. 5. ed., rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 
1999, p. 939. 
412 BITTAR, Carlos Alberto. Op. cit., p.64. 
413 Ibidem, pp. 64-65. 
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subjetiva, referente à maneira pela qual o sujeito se reconhece, como se enxerga, 

ou seja, ao seu sentimento individual em relação ao valor social que possui. 

No que pertine ao direito ao respeito ou ao conceito pessoal, quando 

permeado pela noção de dignidade, referir-se-á ao sentimento da pessoa em 

relação às suas próprias qualidades morais e, quando informado pelo conceito de 

decoro, à sua própria respeitabilidade social. 

Por fim, o direito às criações intelectuais trabalhará o conceito de direito 

moral do autor sobre a sua obra, vínculo indelével que encontra sua sustentação na 

própria personalidade jurídica daquele que traz ao mundo produção de seu 

intelecto. 

Sendo assim, no que tange especificamente ao direito à integridade moral, 

trabalharemos os direitos de personalidade em espécie que, considerando sua 

peculiar condição fática e jurídica, cingir-se-ão (i) à identificação pessoal, 

(ii) à filiação e à sucessão, (iii) à honra, aqui materializado no direito de não sofrer 

discriminação genética e; (iv) finalmente, à identidade genética. Cada um dos 

direitos de personalidade acima citados serão melhor trabalhados a partir dos 

tópicos que se seguem. 

 

§1. DIREITO À IDENTIFICAÇÃO PESSOAL DIGNA 

 

Conforme o magistério de Carlos Alberto Bittar, o direito à identidade é de 

fundamental importância à noção de individualidade humana, visto constituir ele 

“o elo de ligação entre o indivíduo e a sociedade em geral”, compreendendo o 

nome como seu direito essencial414. 

Acerca do direito ao nome, Rubens Limongi França, o compreendia como a 

principal espécie das categorias que integram o direito à identidade415. Isso porque 

o direito à identidade pessoal é inerente à personalidade do homem, dele 

decorrendo o direito ao nome, haja vista que “sendo o homem distinto de seus 

semelhantes e devendo manter com eles relações de ordem social e jurídica, é 

                                                 
414 BITTAR, Carlos Alberto. Op. cit., pp. 124-125. 
415 FRANÇA, Rubens Limongi. Do nome civil das pessoas naturais. 3. ed. rev. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1975, p. 23. 
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necessário que a sua distinção se faça claramente, através de um signo exterior e 

preciso”416. 

 Maria Helena Diniz compreende que o direito ao nome “integra a 

personalidade por ser o sinal exterior pelo qual se designa, se individualiza e se 

reconhece a pessoa no seio da família e da sociedade417”. 

Verifica-se, portanto, que o direito ao nome, assim como seus acessórios, 

pode ser adquirido “pelo nascimento; pelo casamento; por atribuição de outrem; por 

escolha; pela adoção418”.  

Entretanto, observa Rubens Limongi França que o nome tem por objetivo 

agrupar em torno de si uma série de atributos pertinentes aos diversos indivíduos, 

permitindo sua rápida caracterização, sendo através dele que as pessoas são 

conhecidas e se dão a conhecer, permitindo o relacionamento com os demais419.  

Ocorre que afirmar o status de pessoa do embrião humano pré-implantatório 

implicaria, por um simples exercício de silogismo, atribuir-lhe o direito ao nome, 

haja vista que, segundo dispõe o artigo 16 do Código Civil, “toda pessoa tem direito 

ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome”. 

Muito embora firmemos conscientemente nossos pés na afirmação e defesa 

do status de pessoa e na consequente atribuição de personalidade jurídica ao 

embrião humano pré-implantatório, é evidente que o direito ao nome possui a 

intrínseca funcionalidade de promover a distinção e individualização das pessoas 

no seio da sociedade, razão pela qual, não podendo o embrião humano interagir 

com o mundo exterior, ou ainda, conhecer-se a si mesmo ou dar-se a conhecer 

mediante relacionamentos interpessoais, mostra-se, pois, despiciendo que se lhe 

atribua direito ao nome propriamente dito, com todas as implicações burocráticas e 

registrais daí decorrentes. 

Entendemos, entretanto, que os importantes avanços científicos e 

tecnológicos, especialmente, nos campos das ciências médicas e biológicas, 

devem implicar na modificação da redação do artigo 16 supramencionado, a fim de 

                                                 
416 FRANÇA, Rubens Limongi. Do nome civil das pessoas naturais, pp. 23-24. 
417 DINIZ, Maria Helena. Código Civil anotado. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 41. 
418 BITTAR, Carlos Alberto. Op. cit., p. 125. 
419 FRANÇA, Rubens Limongi. Do nome civil das pessoas naturais, p. 22. 
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que se atribua ao embrião humano pré-implantatório o direito à identificação 

pessoal digna, não vexatória ou reducionista de seu status de pessoa e que guarde 

identidade com o nome civil que se lhe atribuirá por ocasião de sua implantação no 

útero materno e possível nascimento. 

Mostra-se importante apontar que o direito à identidade, aqui celebrado, não 

se confunde com o direito ao nome, haja vista que, segundo o magistério de Raul 

Cleber da Silva Choeri: 

 

O direito à identidade não raras vezes é confundido com outros 
direitos de personalidade, tais como o nome, a imagem, a honra, a 
privalidade eo o direito autoral, deixando de ser aplicado em 
situações jurídicas que, sob sua égide, merecem sua tutela. [...] 
Em sua complexidade, a identidade tem como função preliminar a 
individualização e a identificação da pessoa na sociedade. O nome 
constitui instrumento direto e simples para a definição da pessoa 
como unidade diferenciada das demais, mas não expressa, de 
ofrma completa e absoluta, todos os atributos da identidade. [...]  
A identidade não se reduz aos elementos estáveis; compõe-se de 
atributos dinâmicos que, diferentes dos primeiros, têm na mudança, 
na continuidade de expansão e crescimento, na evolução, sua 
principal característica420. 

 

A identidade do embrião humano pré-implantatório, manifestada por meio do 

direito à identificação pessoal, nada mais é do que a afirmação de ter-se iniciado 

um ciclo vital que, muito embora interrompido pela criopreservação, ensejou a 

existência de um ser irrepetível, que dirige-se para a mudança, para a continuidade 

de expansão e crescimento, para a evolução421. 

Não obstante, o objetivo de tal medida cinge-se, também, à necessária 

constituição de um processo psicológico capaz de promover uma efetiva 

conscientização parental e social a respeito da assunção do status de pessoa do 

embrião humano pré-implantatório a partir de sua concepção, dentro ou fora do 

útero materno, construindo-se em torno de tal afirmação uma noção mais 

humanística a seu respeito. 

Nesse sentido, Carmen Sílvia Carvalhaes de Oliveira, em recente 

dissertação de mestrado defendida no âmbito do programa de pós-graduação do 
                                                 
420 CHOERI, Raul Cleber da Silva. Op. Cit., p. 266-267. 
421 ANDORNO, Roberto. El derecho frente a la procreación artificial. Buenos Aires: Abaco, 1997, p. 24. 
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Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, denominada “Os nomes 

plantados nas árvores genealógicas”, analisou a transmissão de legados 

geracionais e transgeracionais, bem como o vínculo psicológico existente entre pais 

e filhos, através da atribuição de um nome422. 

Ao tratar de tais relações de vínculo, intersubjetividade e pactos 

inconscientes do casal, a autora em apreço atribui à identificação pessoal grande 

influência sobre o estado psicológico dos genitores, em especial no que pertine à 

projeção de expectativas sobre aquele novo ser, trabalhando, inclusive, sobre a sua 

inserção na história familiar, a saber: 

 

Desde o momento da concepção do bebê, seus pais constroem, 
através de seus desejos e expectativas, toda uma rede simbólica 
para ampará-lo psiquicamente, a mesma rede da qual fazem parte 
seus ascendentes. Por meio do nome que seus pais lhe dão, a 
criança recebe a inscrição na família e pode nascer subjetivamente. 
[...] O nome do bebê é mais um significante para concebê-lo423. 

 

 No mesmo sentido, Juan Eduardo Tesone, Membro titular da Société 

Psychanalytique de Paris e membro titular em função didática da Asociación 

Psicoanalítica Argentina, em artigo denominado “Inscrições transgeracionais no 

nome próprio” assevera que: 

 

Escolher, dar um nome a uma criança é fazer-lhe a doação de uma 
história imaginária e simbólica familiar. Doação essa que a insere na 
continuidade de uma filiação, a inscreve nas linhagens maternas e 
paternas: fio de Ariadne transgeracional, que lhe indica um caminho, 
sem traçá-lo de antemão, uma vez que o nome faz desse sujeito um 
ser insubstituível, que não se confunde com nenhum dos outros 
membros das demais linhagens424.  
 

                                                 
422 Considerando-se que a autora em apreço possui carreira acadêmica desenvolvida na área de 
psicologia, é forçoso compreender-se que a utilização do termo “nome” se deu à parte da técnica 
jurídica, tendo por objetivo expressar a importância da identificação pessoal do bebê, mesmo antes de 
seu nascimento, manifestando-se atributos afetivos e familiares necessários à sua recepção. 
423  OLIVEIRA, Carmem Sílvia Carvalhaes. Os nomes plantados nas árvores genealógicas. 
Dissertação apresentada ao Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo para a obtenção do 
título de Mestre em Psicologia, sob a orientação da Professora Titular Doutora Isabel Cristina Gomes. 
São Paulo: IPUSP, 2014, p. 17. 
424 TESONE, Juan Eduardo. Inscrições transgeracionais no nome próprio. Jornal de Psicanálise, São 
Paulo, 42(76): 137-157, jun. 2009, pp. 138. 
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Considerando-se que a identificação pessoal faz desse novo ser alguém 

insubstituível, não se confundindo, portanto, com outros membros das demais 

linhagens, faz-se interessante análise a respeito de sua escolha como um momento 

apto a diferenciar psicologicamente a mera procriação biológica e filiação, 

compreendendo o referido autor que: 

 
A escolha do nome marca a distancia entre a procriação biológica e a 
filiação. O ato de conferir um nome à criança sanciona o fato de que a 
filiação não é um acontecimento biológico, mas simbólico. Trata-se de 
uma escolha que a situa num dispositivo institucional no qual cada 
um tem seu lugar na estrutura familiar. [...] A criança recebe, assim, 
ainda antes de nascer, uma mensagem emitida pelos significantes 
parentais. Atribui-se um nome a uma criança e – em contrapartida, às 
vezes, atribui-se uma criança a um nome425. 

 

 A assertiva de que a atribuição de uma identificação pessoal àquele que 

ainda não nasceu é apta a ensejar laços psicológicos de filiação e afeto dos 

genitores para com esse novo ser é especialmente importante em relação à 

situação do embrião humano criopreservado, trazendo ao psicológico dos genitores 

e da sociedade em geral a importante percepção de sua humanidade e dignidade. 

Tal possibilidade é, no nosso sentir, ratificada pela atual – e correta – 

tendência de se facultar aos genitores a atribuição de um nome ao natimorto, 

importando não apenas no reconhecimento jurídico de que sua personalidade 

iniciou-se na concepção, prolongando-se, inclusive, para depois de sua morte, mas 

principalmente, na afirmação da assertiva de que a identificação é uma importante 

etapa psicológica no processo de construção parental dos vínculos afetivos. 

A tendência atual de se atribuir um nome ao natimorto foi reconhecida a 

partir da 1ª Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, realizada de 

12 e 13 de setembro de 2002, se assentou que “a proteção que o Código confere 

ao nascituro alcança o natimorto, no que concerne aos direitos da personalidade, 

tais como nome, imagem e sepultura426”. 

                                                 
425 Ibidem, p. 139. 
426  AGUIAR JÚNIOR, Ruy Rosado (org.). Jornada de Direito Civil. Brasília: Conselho da Justiça 
Federal, 2007, p. 17. Disponível em: <goo.gl/pRR8oE>. Acesso em: 24 jun. 2016. 
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Por sua vez, o Estado de São Paulo, através de seu Provimento n. 58/89 da 

Corregedoria Geral de Justiça, referente às Normas de Serviço: Cartórios 

Extrajudiciais (Tomo II), especificamente em seu artigo 32, alterado pelo 

Provimento CG n. 41/2012, expressamente dispõe que, “em caso de natimorto, 

facultado o direito de atribuição de nome, o registro será efetuado no livro ‘C-

Auxiliar’, com o índice em nome do pai ou da mãe, dispensando o assento de 

nascimento427”. Tal disposição reflete a adoção da teoria concepcionista, segundo a 

qual os direitos de personalidade têm o seu inicio a partir da concepção – 

abarcando inclusive o embrião humano criopreservado – e não do nascimento com 

vida, evento biológico que, no caso do natimorto, restou fracassado. 

Diante dos trabalhos realizados na 1ª Jornada de Direito Civil do Conselho 

da Justiça Federal e, ainda, da iniciativa do Estado de São Paulo, foi apresentado o 

Projeto de Lei n. 5.171, de 10 de março de 2013428, de autoria do Deputado Federal 

Ângelo Agnolin, tendo por objeto no intuito de federalizar tão nobre diretriz a partir 

da alteração do artigo 53, §1º, da Lei de Registros Públicos para fazer constar que 

“no caso de ter a criança nascido morta, será o registro feito no livro "C Auxiliar", 

com os elementos que couberem, inclusive o nome e o prenome que lhe forem 

postos”. Infelizmente, tal Projeto de Lei foi integralmente vetado pelo Presidente da 

República em exercício, Michel Temer, sob a justificativa de que “a alteração 

poderia levar a interpretações que contrariariam a sistemática vigente no Código Civil, 

inclusive com eventuais efeitos não previstos para o direito sucessório”, publicada no 

Diário Oficial da União em 01 de julho de 2015. 

Discordamos das razões de veto, valendo-nos do magistério de Silmara Juny 

de Abreu Chinellato, segundo o qual apenas “certos direitos, isto é, os direitos 

patrimoniais materiais como a herança e a doação, dependerão do nascimento com 

vida. A plenitude da eficácia desses direitos fica resolutivamente condicionada ao 

nascimento sem vida”, solução essa que, no nosso sentir, não implicaria em 

maiores entraves ao direito sucessório, mas garantiria, certamente, maior dignidade 

                                                 
427 CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA. Provimento n. 58/89 – Normas de Serviço: Cartórios 
Extrajudiciais (Tomo II). Disponível em: <goo.gl/9dkV4k>. Acesso em: 24 jun. 2016. 
428 CÂMARA DOS DEPUTADOS. Projeto de Lei n. 5.171, de 10 de março de 2013. Disponível em: 
<http://goo.gl/aM4Ta2>. Acesso em: 24 jun. 2016. 
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ao natimorto, razão precípua de se lhe atribuir um nome propriamente dito e não 

apenas uma identificação pessoal, mais adequada à situação efêmera de 

criopreservação em que se encontra o embrião humano pré-implantatório. 

Infelizmente, direitos pessoais inerentes acabaram sacrificados em razão de 

projeções patrimoniais, o que só podemos lamentar. 

Ocorre que, diferentemente da tendência que tem se colocado, o Capítulo V 

– Da coleta, processamento, criopreservação, liberação e transporte das células, 

tecidos germinativos e embriões da Resolução da Diretoria Colegiada da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária – RDC n. 23, de 27 de maio de 2011 429 , 

especificamente em seu artigo 45 aponta que “deve ser atribuída, a cada amostra 

coletada, uma identificação numérica ou alfanumérica”, declarando, ainda, em seu 

§1º que “a identificação de que trata este artigo deve acompanhar toda a 

documentação do doador ou paciente, e o material, permitindo sua identificação e 

rastreabilidade, desde a coleta até a disponibilização das células, tecidos 

germinativos e/ou embrião”. 

Atualmente, portanto, o que se vê é que o direito à identificação pessoal do 

embrião pré-implantatório simplesmente inexiste, sendo ele identificado tão somente 

por um código numérico ou alfanumérico – quase como um código de barras, 

destinado a identificar mercadorias e seus respectivos preços num caixa de 

supermercado – que acompanhará toda a documentação dos doadores ou dos 

pacientes genitores do embrião humano pré-implantatório, para fins de 

rastreabilidade desde a coleta até a sua disponibilização ao fim a que se destina. 

Tal tratamento ratifica o infeliz e errôneo entendimento do Supremo Tribunal Federal 

no sentido de que “o embrião pré-implanto é um bem a ser protegido, mas não uma 

pessoa no sentido biográfico a que se refere a Constituição”, fazendo manifestar 

nossa mais ávida e tenaz discordância. 

O objetivo do direito à identificação digna encontra guarida no pensamento de 

Emmanuel Decaux que, ao trabalhar o conceito de dignidade enquanto um limite 

intransponível aponta-lhe dois requisitos básicos a todos impostos, a saber: 

                                                 
429 AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. RDC n. 23, de 27 de maio de 2011. Brasília: 
2011. Disponível em: <goo.gl/Clhdld>. Acesso em: 30 jun. 2017. 
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(i) o respeito pelo outro e o respeito próprio por intermédio do outro e; 

(ii) a generosidade entre o gênero humano. Assevera o referido autor ser essa a 

dialética – de respeito e generosidade – que se mostra veredadeiramente capaz de 

estabelecer ou, ainda, restabelecer um vínculo social, fazendo-se, às vezes, 

necessário que se olhe para a história com o intuito de se construir um futuro melhor, 

fazendo com que onde há arbitrariedade, se restaure a justiça e onde há justiça, que 

se busque a equidade430. 

Como se viu, a identificação pessoal possui forte influência sobre a maneira 

como os genitores e, inclusive, a sociedade enxergam aquele novo ser humano, 

atribuindo-se-lhe valores familiares e pessoais que se mostram, atualmente, 

essenciais ao reconhecimento do status de pessoa do embrião humano pré-

implantatório. Nota-se, portanto, que sua instituição tende a funcionar como um 

importante fator psicológico em relação aos genitores, restabelecendo os vínculos 

sociais de respeito e generosidade em relação a tão frágil ser, dificultando, 

consequentemente, o seu esquecimento e abandono em clínicas de reprodução 

assistida, uma vez que “o direito à identidade, como instrumento de inclusão social, 

de reconhecimento de diferenças, de fomento do pluralismo, de revelação da 

‘verdade pessoal’, constitui a chave jurídica para a realização da dignidade 

humana”431. 

 

§2. DIREITO À FILIAÇÃO E À SUCESSÃO 

 

Ao tratar da evolução científica e tecnológica, especialmente, no campo da 

reprodução humana assistida, Luiz Edson Fachin é bastante feliz ao asseverar que 

“a filiação, a seu turno, passando pela crise e superação da jurisprudência, venceu 

a moldura nupcialista, alcançou a definição biologista e, hoje, oscila entre os 

paradoxos, da conseanguinidade à afetividade”432. 

                                                 
430 DECAUX, Emmanuel. Dignité et universalité. In: HELMONS, Silvio Marcus. Dignité humaine et 
hiérarchie des valeurs: les limites irréductibles. Louvain: Academia, 1999, p. 179. 
431 CHOERI, Raul Cleber da Silva. Op. Cit., p. 302. 
432 FACHIN, Luis Edson. Paternidade e ascendência genética. In: LEITE, Eduardo de Oliveira (coord.). 
DNA como meio de prova da filiação. Aspectos constitucionais, civis e penais. Rio de Janeiro: Forense, 
2002, p. 171. 
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Tanto isso é verdade que o Código Civil, em seu artigo 1.596, aponta que 

“os filhos, havidos ou não da relação de casamento, ou por adoção, terão os 

mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias 

relativas à filiação”, de maneira que determina o tratamento igualitário entre todos os 

filhos, havidos ou não do relacionamento conjugal, vedadas quaisquer designações 

discriminatórias. 

O grande questionamento que exsurge do referido dispositivo legal cinge-se 

ao real significado do termo “havidos”, se apontaria para o nascimento com vida dos 

filhos a quem se deve tratamento igualitário, para a concepção, assim compreendida 

como o fenômeno da fecundação do óvulo pelo espermatozoide ou, ainda, para a 

efetiva implantação no útero materno. 

Parece-nos que a resposta a tal questionamento se encontra no dispositivo 

seguinte, haja vista que o artigo 1.597, em seus incisos I a V, faz clara distinção 

entre os termos “concebidos” (caput), “nascidos” (incisos I e II) e “havidos” (incisos 

III a V), utilizando-se deste último para tratar, ainda que de maneira um pouco 

confusa, da reprodução humana assistida, estabelecendo como marco a concepção. 

Por exclusão e compreendidas as fases próprias à reprodução humana, 

concluímos que o termo “havidos” que integra o artigo 1.597 cinge-se aos embriões 

já implantados no útero materno por meio das técnicas de reprodução humana 

assistida, haja vista ser esse o exato momento em que, efetivamente, se adquire o 

status de filho – que, no caso de acolhimento implantatório, será apto a desvincular o 

embrião dos vínculos biológicos outrora existentes – e consequente capacidade para 

suceder433. Entretanto, é importante que se diga: o fato da implantação no útero 

materno definir o status de filho ao embrião humano pré-implantatório, não exime os 

genitores do seu evidente e natural dever de cuidado parental em momento anterior, 

a teor do quanto disposto no artigo 227, caput, da Constituição Federal, incumbindo-

lhes, pois, a responsabilidade de assegurar, com absoluta prioridade, seu direito à 

vida e a todos os outros direitos a ele condicionados. 

                                                 
433 CHINELLATO, Silmara Juny de Abreu. AZEVEDO, Antõnio Junqueira (coord.). Comentários ao 
Código Civil: parte especial: do direito de família, vol. 18 (arts. 1.591 a 1710). São Paulo: Saraiva, 
2004, pp. 27-28. 
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Não obstante, merece destaque a verdadeira confusão terminológica que faz o 

Código Civil ao tratar das hipóteses de reprodução humana assistida em seu artigo 

1.597, incisos III a V, utilizando-se, pois, das expressões “fecundação artificial 

homóloga” (inciso III), “concepção artificial homóloga” (inciso IV) e “inseminação 

artificial heteróloga” (inciso V).  

Silmara Juny de Abreu Chinellato, ao comentar confusa redação dos incisos 

supramencionados, é bastante clara ao apontar que melhor seria ter-se optado pela 

uniformização da linguagem, posicionamento esse com o qual só podemos 

concordar. Senão vejamos: 

 

Melhor seria ter uniformizado a linguagem, de modo simples. Pelos 
estudos que fizemos pudemos concluir que fertilização e concepção 
são sinônimos, embora na linguagem médica se utilize ‘fertilização’, e 
‘concepção seja termo empregado mais frequentemente na 
linguagem jurídica434. 

 

A autora em apreço vai além em seu magistério, opinando, acertadamente, que 

nos incisos III e IV poderia o legislador ter se utilizado da expressão 

“fertilização homóloga”, assim como o inciso V poderia ter se valido do termo 

“fertilização heteróloga” ou “fertilização por doador”435. Assim, uniformizar-se-iam as 

hipóteses legais para tratar genericamente da reprodução humana assistida, 

evitando equívocos provocados pela utilização inapropriada de termos técnicos 

próprios da medicina reprodutiva. 

Feitas as crítcas necessárias à redação do dispositivo em apreço, cabe-nos, 

agora, analisar e compreender a exata extensão de cada uma das hipóteses 

previstas nos incisos III a V do artigo 1.597 do Código Civil, que trata da presunção 

de paternidade dos filhos “havidos por fecundação artificial homóloga, mesmo que 

falecido o marido” (inciso III); “havidos, a qualquer tempo, quando se tratar de 

embriões excedentários, decorrentes de concepção artificial homóloga” (inciso IV) e; 

“havidos por inseminação artificial heteróloga, desde que tenha prévia autorização do 

marido” (inciso V). 

                                                 
434 Ibidem, p. 25. 
435 Idem. 
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Logo num primeiro momento, é importante salientar que o artigo 1.597, inciso I, 

do Código Civil, que se refere ao lapso temporal de, pelo menos, cento e oitenta dias 

depois de estabelecida a convivência conjugal para fins de presunção de paternidade 

não será, necessariamente, aplicado às hipóteses previstas nos incisos III a V – 

diferentemente do que ocorre com a presunção de paternidade trazida pelo inciso II, 

relativa aos filhos nascidos nos trezentos dias subsequentes à dissolução da 

sociedade conjugal, por morte, separação judicial, nulidade e anulação do 

casamento –, haja vista que, conforme o sempre esclarecedor magistério de Silmara 

Juny de Abreu Chinellato, é possível a ocorrência de fatos que, contrariando a lógica 

cronológica estabelecida no referido dispositivo, serão aptos à manutenção da 

presunção que dele decorre, mesmo em caso de extrapolamento do referido prazo: 

 

Antes do casamento e antes dos cento e oitenta dias a que alude o 
inciso I, a mulher pode ter-se submetido à fertilização com sêmen do 
futuro marido. A criança pode nascer bem antes dos cento e oitenta 
dias considerados pela norma. 
A mulher pode, ainda, ter-se valido de implantação de embrião 
excedentário – presumivelmente criopreservado até então –, que 
advém de fecundação com sêmen do futuro marido. 
Em outra hipótese, antes dos cento e oitenta dias depois de 
estabelecida a convivência conjugal, a mulher pode ter-se submetido 
à fertilização heteróloga, com prévia autorização do marido. 
Em todas essas hipóteses o lapso temporal de cento e oitenta dias 
não deverá ser considerado para afastar a presunção de o filho ter 
sido concebido na constância do casamento, caracterizado como filho 
matrimonial (outrora denominado “filho legítimo”)436. 

 

Compreendendo que a inobservância do lapso temporal de cento e oitenta dias 

previsto no artigo 1.597, inciso I, do Código Civil não implicará, necessariamente, na 

desconsideração da presunção de paternidade quando a concepção se der por meio 

das técnicas de reprodução humana assistida, cumpre agora analisarmos cada uma 

das hipóteses previstas nos incisos III a V do referido dispositivo. 

O inciso III aponta que serão considerados filhos aqueles “havidos por 

fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido o marido”. A hipótese em apreço 

trata da implantação no útero materno de embrião humano pré-implantatório 

                                                 
436 Idem. 
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concebido após a morte de seu genitor, mediante a utilização de seus gametas 

masculinos criopreservados. Isso porque, tratando-se de embrião humano 

implantado concebido antes da morte e implantado a posteriori, se estaria diante da 

hipótese tratada no inciso IV, a seguir analisado. Trata-se, portanto, da chamada 

fecundação artificial post mortem, presumindo-se, pois, a paternidade do de cujus.  

Muito embora se mostre silente o Código Civil a respeito do absolutamente 

necessário consentimento informado do falecido – visto que a utilização de seu 

sêmen criopreservado, necessariamente, atine ao direito de personalidade, de ser 

pai, ou seja, de transmitir a vida por intermédio de uma descendência, não se 

podendo, pois, presumir que era desejo deste tornar-se pai após a sua morte437 –, 

a Resolução CFM n. 2.168/2017, em seu item VIII, pacifica o assunto, asseverando 

ser “permitida a reprodução assistida post-mortem desde que haja autorização prévia 

específica do(a) falecido(a) para o uso do material biológico criopreservado, de 

acordo com a legislação vigente”. 

Tema polêmico, entretanto, cinge-se à legitimidade sucessória do embrião 

humano pré-implantatório, haja vista que “legitimam-se a suceder as pessoas 

nascidas ou já concebidas no momento da abertura da sucessão” (CC, art. 1.798), 

de maneira que, sendo ele concebido após a data da abertura da sucessão – 

data morte do de cujus, conforme o princípio da saisine –, via de regra, estaria ele 

excluído da vocação hereditária. 

Entretanto, por disposição expressa e inequívoca do artigo 1.596 do Código Civil, 

muitíssimo claro ao proibir qualquer espécie de distinção ou discriminação entre 

filhos, devem ser assegurados os mesmos direitos que outros descendentes, já 

nascidos, teriam por ocasião da morte do pai. 

A melhor maneira de harmonizar as duas disposições legais – considerando-se 

que o status de pessoa do embrião pré-implantatório, como já se viu, é adquirido a 

partir de sua concepção, ainda que in vitro – é admitir que o embrião pré-

implantatório seja titular de direitos sucessórios mediante testamento elaborado pelo 

de cujus que, prevendo a possibilidade da concepção de um filho para além de sua 

                                                 
437 CHINELLATO, Silmara Juny de Abreu. Reprodução humana assistida: aspectos civis e bioéticos. 
Op. Cit., p. 263. 
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morte, resolve lhe beneficiar com uma parte de seu patrimônio, direito esse que 

estará, entretanto, vinculado à condição resolutiva do nascimento sem vida. 

O raciocíno que sustenta a referida solução jurídica tem o seu esteio no artigo 

1.799, inciso I, do Código Civil, que permite a sucessão testamentária à prole 

eventual, apontando que podem ser chamados a suceder “os filhos, ainda não 

concebidos, de pessoas indicadas pelo testador, desde que vivas estas ao abrir-se a 

sucessão”. Ora, se o ordenamento jurídico pátrio permite o benefício da sucessão 

testamentária a filhos ainda não concebidos de terceiros próximos ao testador, 

quanto mais de seu próprio filho, mesmo que concebido após a sua morte438. 

No que diz respeito ao artigo 1.597, inciso IV, do Código Civil, inexistem maiores 

questionamentos em relação ao embrião pré-implantatório, haja vista que, 

excetuando-se as críticas já realizadas à sua redação, “presumem-se concebidos na 

constância do casamento os filhos havidos, a qualquer tempo, quando se tratar de 

embriões excedentários, decorrentes de concepção artificial homóloga”. 

Isso significa que os embriões pré-implantatórios criopreservados em razão de 

excederem ao número máximo permitido pela Resolução CFM 2.168/2017 para 

transferência ao útero materno, a partir de sua implantação, adquirirão o status de 

filhos havidos na constância do casamento, o que, obviamente, terá desdobramentos 

jurídicos sobre o direito sucessório. 

Cabe aqui fazer um singelo apontamento no que tange ao direito sucessório, 

haja vista que, tratando o inciso IV do artigo 1.597 do Código Civil de embrião 

criopreservado implantado, a qualquer tempo, no útero materno, pressupondo-se, 

portanto, sua concepção antes do falecimento do genitor, ter-se-iam duas situações 

distintas: (i) a primeira, em se tratando de embrião humano criopreservado e 

implantado antes da abertura da sucessão, inexistem maiores problemas, haja vista 

que, a teor do artigo 1.798 supramencionado, lhe seria permitida a inserção na 

ordem de vocação hereditária na condição de herdeiro legítimo – segundo 

interpretação conjunta do dispositivo com o artigo 1.829, inciso I, do Código Civil e; 

(ii) no segundo caso, em se tratando de embrião humano criopreservado e 

implantado depois da abertura da sucessão, entendemos que lhe seria permitida a 

                                                 
438 Ibidem, p. 265. 
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participação tão somente na condição de herdeiro testamentário, haja vista que, 

muito embora a concepção defina a legitimidade para suceder, é a efetiva 

implantação no útero materno que define o status de filho e a capacidade para tanto, 

assumindo, pois, a condição de herdeiro legítimo, a teor do artigo 1.829, inciso I, do 

Código Civil, haja vista que: 

 

A qualidade de pessoa permite que seja titular de direitos sucessórios, 
por testamento. Se a prole eventual o pode, com mais razão o ser 
que já está gerado, aguardando a implantação para ser gestado. 
[...] Como o status de filho será definido pela implantação-gestação – 
com o que se afasta, nesta fase, a possível duplicidade de pais, o 
biológico e o civil ou institucional – a sucessão legítima será definida 
a partir de então.439 

 

Por sua vez, no que tange à hipótese trazida pelo inciso V do artigo 1.597 do 

Código Civil, atinente à presunção de paternidade dos filhos havidos por fertilização 

por doador, desde que haja prévia autorização do marido, questiona-se a respeito da 

funcionalidade e extensão da presunção de paternidade prevista no caput do artigo 

diante do consentimento prévio e informado do marido. Entretanto, é certo que: 

 

Embora o consentimento do marido seja irretratável, não se pode 
presumir sua duração ad aeternum, depois de dissolvida a sociedade 
conjugal. A irretratabilidade relaciona-se com a constância da 
sociedade conjugal. Significa que, uma vez realizada a fertilização 
com sêmen de doador – terminologia mais adequada –, com o 
consentimento do marido, ele já não pode se retratar. Se não foi feita, 
o consentimento é retratável, pois estabelecerá paternidade, ato de 
profundas consequências morais, psicológicas e jurídicas.440 

 

Ora, muito embora o reconhecimento dos filhos havidos fora do casamento 

não possa ser revogado ex vi do artigo 1.609, caput e parágrafo único, do Código 

Civil, tratando-se a paternidade, como já se disse, de direito de personalidade 

atinente ao desejo da pessoa de gerar uma descendência – quer seja natural, quer 

seja civil ou institucional –, o prazo limite para o exercício da retratação de tal 

consentimento será o momento da implantação do embrião concebido com sêmen 

                                                 
439 CHINELLATO, Silmara Juny de Abreu. Reprodução humana assistida: aspectos civis e bioéticos. 
Op. Cit., pp. 265-266. 
440 CHINELLATO, Silmara Juny de Abreu. AZEVEDO, Antônio Junqueira (coord.). Op. Cit., p. 25. 
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de doador ou este, diretamente, no útero da mãe receptora, haja vista que, bem 

sucedido o procedimento, estar-se-á diante de um nascituro, sendo, pois, efetivado o 

status de filho e todas as consequências jurídicas daí advindas. 

Entretanto, em caso de realização de fertilização artificial por doador, sem a 

autorização do marido, estar-se-á diante do chamado “adultério casto” que, muito 

embora não implique na quebra do dever de fidelidade recíproca estipulado pelo 

artigo 1.566, inciso I, do Código Civil, sem sombra de dúvida, implicará em evidente 

inobservância ao dever de respeito e consideração mútuos, previsto no inciso V do 

mesmo dispositivo legal, impossibilitando a vida em comum devido à conduta 

desonrosa levada a cabo pela esposa, conforme previsão do artigo 1.573, inciso VI, 

do Código Civil, apta a ensejar, portanto, a dissolução da sociedade conjugal. 

 

§3. DIREITO À HONRA EM FACE DA DISCRIMINAÇÃO GENÉTICA 

 

Muito embora, por uma situação de fato, não possua o nascituro honra 

subjetiva a ser tutelada através do ordenamento jurídico, não se mostra, ao menos 

atualmente, como causa de espanto a atribuição de tal direito de personalidade, em 

seu aspecto objetivo, àquele que, concebido, encontra-se no útero materno 

aguardando seu nascimento. Tanto isso é verdade que reputa-se por violado tal 

direito quando ao nascituro é imputada, por exemplo, bastardia441.  

Isso porque, como bem salienta Carlos Alberto Bittar “sendo a honra, 

objetivamente, atributo valorativo da pessoa na sociedade (pessoa como ente 

social), a lesão se reflete, de imediato, na opinião pública, considerando-se 

perpetrável por qualquer meio possível de comunicação (escrito, verbal, sonoro)”442. 

O objetivo de tutelar-se a honra em seu aspecto objetivo é melhor explicitado 

pelo referido autor, apontando, acertadamente que, considerando-se que a opinião 

pública é sobremaneira suscetível a notícias ou informações negativas ou 

desagradáveis sobre as pessoas, referida tutela tem por objetivo possibilitar à 

                                                 
441 CHINELLATO, Silmara Juny de Abreu. Tutela civil do nascituro, p. 321. 
442 BITTAR, Carlos Alberto. Op. Cit., p. 130. 
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pessoa “progressão natural e integral, em todos os setores da vida na sociedade”443, 

aspecto esse que socorre perfeitamente o embrião humano pré-implantatório. 

Isso porque, conforme bem salientam Celeste Leite dos Santos Pereira 

Gomes e Sandra Sordi, vivemos em uma época de transição e incerteza, capaz de 

promover a discriminação da pessoa, desde a sua concepção, valendo-se, para 

tanto, de características e informações atinentes à sua codificação genética: 

 

Vivemos em uma época de transição e incerteza. A possibilidade da 
eugenia, discriminação, clonagem total ou parcial de seres humanos 
e, por outro lado, a cura de doenças de origem genética, patentes 
de seres humanos são questionamentos que vieram à baila com a 
revolução introduzida pelas técnicas de engenharia genética, 
culminando com o Projeto Genoma Humano (Hugo – Human 
Genome Organization). Concepções aparentemente inalteráveis, 
como a essência do próprio ser humano, estremecem suas bases.444 

  

No mesmo sentido, salienta Leo Pessini com incrível sobriedade que: 

 

Em “tempos de incertezas”, tempos fortemente marcados por 
subjetivismos, relativismos, niilismos (“a redução do ser ao valor de 
troca” – Gianni Vattimo) e fundamentalismos nas mais variadas 
áreas de conhecimento e âmbitos da humanidade, todo e qualquer 
trabalho de conscientização e reflexão bioética tem de ter o cuidado 
em não cair num discurso ideológico reducionista sobre o ser 
humano.445 

 

É exatamente nesse sentido que se entende o direito de não sofrer 

discriminação genética como corolário da honra objetiva titularizada pelo embrião 

humano pré-implantatório desde a sua concepção, visto ser ele suscetível de ser 

reduzido a um mero resultado de um processo biológico determinado pela sua 

carga genética, conduta essa que merece absoluto repúdio porque advém de uma 

                                                 
443 Ibidem, p. 131. 
444 GOMES, Celeste Leite dos Santos Pereira; SORDI, Sandra. Aspectos atuais do genoma humano. 
In: SANTOS, Maria Celeste Cordeiro Leite (org.). Biodireito: ciência da vida, os novos desafios. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 169. 
445 PESSINI, Leocir. Qual a antropologia para fundamentar a bioética em tempo de incertezas? In: 
PESSINI, Leocir; SIQUEIRA, José Eduardo de; HOSSNE, Willian Saad (orgs.). Bioética em tempo de 
incertezas. São Paulo: Centro Universitário São Camilo; Loyola, 2010, p. 24. 
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visão que se mostra distorcida, denominada por Francisco Vieira Lima Neto de 

“reducionismo genético”446. 

A conduta discriminatória em questão leva em conta única e tão somente 

eventuais predisposições genéticas presentes na codificação genômica do 

indivíduo, desconsiderando por completo todas as outras circunstâncias 

epigenéticas, ou seja, dos “fatores externos ou ambientais que afetam a expressão 

gênica de modo reversível” 447 , que se mostram intimamente envolvidos no 

desencadeamento de uma determinada enfermidade ou comportamento. 

Em narrativa do contexto histórico atinente a tal forma de discriminação, 

afirma o referido autor que o conceito que lhe dá sustentáculo cinge-se à máxima 

de que haveria na biologia de cada ser humano uma batalha permanente entre 

seus genes, que tentam preservar sua existência de qualquer forma. Tal linha 

de raciocínio chegaria ao ponto de afirmar que o popularmente chamado 

instinto/amor materno, nada mais seria do que uma linha de comando genética 

ditada pela biologia, que determinaria ao indivídulo a adoção de um comportamento 

voltado à proteção e perpetuação da hereditariedade de seus próprios genes448. 

O cenário que se percebe, conforme o magistério da ilustre geneticista Eliane 

Elisa de Souza e Azevedo, é de surgimento de comportamentos tradutores de 

“genomania” ou “genofobia”, levados a efeito em decorrência do pouco 

conhecimento que se tem do efeito do ambiente sobre os genes, haja vista que 

“entre o gene (segmento de DNA) e sua manifestação no organismo (fenótipo), 

existe um longo percurso biológico e ambiental”449, salienando, ainda, que: 

 

Essas observações indicam que no ponto de encontro entre 
genótipo, fenótipo e ambiente existe um novo mundo de 
conhecimentos a serem explorados. Além dos fenômenos 
epigenéticos e do imprinting, sabe-se que o genótipo tem a 
capacidade de se manifestar em diferentes fenótipos em ambientes 
diferentes. Existe uma plasticidade fenotípica e não uma rigidez 

                                                 
446 LIMA NETO, Francisco Vieira. Op. Cit., p. 171. 
447 ELSNER, Viviane Rostirola; SIQUEIRA, Ionara Rodrigues (orgs.). Epigenética aplicada à saúde e à 
doença: princípios fundamentais baseados em evidências atuais. Porto Alegre: Editora Universitária 
Metodista IPA, 2016, p. 11. 
448 LIMA NETO, Francisco Vieira. Op. Cit., p. 172. 
449 AZEVEDO, Eliane Elisa de Souza e. O direito de Vir-a-Ser após o nascimento. 2. ed. Porto Alegre: 
EDIPUCRS, 2002, p. 60. 
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fenotípica. Em outras palavras, não existe uma associação direta 
entre o gene e seu efeito. O efeito de um gene não obedece a uma 
função determinística mas probabilística. [...] Entre o que está 
codificado nestas sequências e o que é nosso organismo do ponto 
de vista físico e funcional não existem certezas. O ambiente é 
soberano na relação com o genótipo.450 

 

 O que se verifica, portanto, é que o mapeamento do genoma humano e o 

descobrimento de determinados genes com certa influência sobre o eventual 

aparecimento de enfermidades ou, ainda, sobre o comportamento humano, 

efetivamente, não determinam o futuro da pessoa que são deles portadoras, 

fazendo-se essencial a colaboração dos relevantes fatores ambientais para que a 

enfermidade ou comportamento que se busca evitar, efetivamente venha à baila. 

Francisco Vieira Lima Neto cita o típico exemplo da fenilcetonúria451, doença 

ligada a duas das mais de quinhentas mutações ligadas ao gene que sintetiza a 

enzima fenilalanina hidroxilase – PAH, capaz de gerar, se não tratada com 

precocemente a partir de diagnóstico neonatal do portador, retardo mental grave e 

irreversível. O tratamento para a referida doença é de ordem tipicamente ambiental, 

consistente na restrição dietética a alimentos ricos em fenilalanina452. 

No que diz respeito às questões comportamentais, a dedução a que se 

chega não é outra, sendo certo que pesquisas que as tenham por objeto devem, 

efetivamente, considerar os múltiplos fatores de ordem biológica, cultural e 

psicológica para embarsar os seus resultados, haja vista que a forma mais ideal 

para se compreender o comportamento humano seria enxergá-lo como o produto 

final de um intrincado processo de interação entre os genes e o ambiente em prol 

da continuidade da vida453. 

Parece-nos claro, portanto, que o ser humano não está submetido a um 

determinismo genético inflexível, haja vista que “o que somos, do ponto de vista 

biológico, psíquico e social, resulta da ação simultânea e interativa do ambiente e 

                                                 
450 Ibidem, p. 63. 
451 LIMA NETO, Francisco Vieira. Op. Cit., p. 174. 
452 CAMARGO NETO, Eurico. Fenilcetonúria: do gene ao sintoma. Porto Alegre: Scientia Medica, 
2012, vol. 22, n. 2, pp. 62-63. 
453 PLOMIN, R.; CHIPUER, H.M.; LOEHLIN, J. Behavioral Genetics and Personality. In: PERVIN, L. A. 
(ed.). Handbook of Personality: Theory and Research. Nova York: Guilford, 1990, pp. 225-243. 
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dos genes”454, razão pela qual pessoa alguma pode ser, tão somente em razão de 

suas características genéticas, discriminada. 

Nesse sentido, o artigo 2º, alínea “b”, da Declaração Universal do Genoma 

Humano e dos Direitos Humanos da UNESCO é muitíssimo claro ao apontar que é a 

própria dignidade humana que “torna imperativa a não redução dos indivíduos às 

suas características genéticas e ao respeito à sua singularidade e diversidade”. 

No que diz respeito ao embrião humano pré-implantatório é de suma 

importância que fique claro: receamos que seja ele vítima de reducionismo 

genético, inviabilizando-se, por conseguinte, sua implantação no útero materno 

em razão de eventuais predisposições para enfermidades não incapacitantes ou 

comportamentos que se mostram estritamente ligados a fatores ambientais. 

Isso porque o instrumento apto a promover referida forma de discriminação, 

a saber, o diagnóstico genético pré-implantacional, tal como visto alhures, possui 

regulamentação absolutamente vaga e genérica, colocando nas mãos das clínicas 

e instituições voltadas à reprodução humana assistida um poder absoluto de definir 

quem está e quem não está apto à implantação, tal como apontado por Carlos 

Alberto Menezes Direito quando do julgamento da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade n. 3.510/DF, a saber: 

 

Quando o decreto regulamentar da lei sob exame menciona, por 
exemplo, a qualificação da inviabilidade do embrião com alterações 
genéticas ou alterações morfológicas, abre campo minado para a 
eugenia, que sob nenhum aspecto pode ser tolerada. Admitir que as 
clínicas de reprodução assistida sejam as responsáveis pela 
identificação das alterações genéticas e morfológicas para descartar 
os embriões, equivale a investi-las de poder absoluto sobre o que 
pode, ou não, desenvolver-se autonomamente até o nascimento com 
vida. Esse poder, certamente, não nos pertence.  
[...] A busca da eugenia, da raça pura, do ser humano programado 
em laboratórios, não é, certamente, um ideal para a humanidade. Ao 
contrário, a diversidade que torna iguais os desiguais e transplanta a 
noção de igualdade para o tratamento jurídico dos desiguais como 
iguais na sua diversidade é um valor ético que não pode ser 
menosprezado455. 
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Concordamos com o falecido Ministro, compreendendo que a discriminação 

genética, neste ponto, realmente violaria o direito à honra objetiva titularizado pelo 

embrião pré-implantatório desde a concepção, tendo como resultado primeiro e 

imediato o evidente e mais do que provável óbice à sua progressão natural e 

integral, impondo-se à opinião pública a ideia de aceitação ao eugenismo positivo 

sob o pseudo argumento de minoração dos flagelos humanos, o que, além de 

absolutamente reprovável sob o ponto de vista ético, ao fim e ao cabo, implicará em 

rotineiro impedimento à sua implantação no útero materno, interrompendo-se a 

continuidade de um ciclo vital que lhe propicia, a partir da gestação e consequente 

nascimento, o desenvolver-se em todos os setores da vida na sociedade. 

Por outro lado, não é excessivo deduzir que tamanho nível de permissividade 

ensejará cerceamento de oportunidades e consequente risco à subsistência dos 

concebidos e nascidos pelas vias naturais – fertilização in vivo –, instituindo-se, na 

prática, uma verdadeira Taygetos da era moderna, onde o melhor nascido – 

concebido por reprodução humana assistida – prevalece sobre o mais fraco – 

concebido pelas vias naturais –, instituindo-se, progressivamente, um cenário de 

verdadeiro caos, uma sociedade organizada por castas genéticas456, regida pela 

eugenia negativa457. 

 

§4. DIREITO À IDENTIDADE GENÉTICA 

 

A filosofia socrática levou o indivíduo à introspecção, ao conhecimento de si 

mesmo a fim de conhecer e, consequentemente, expressar a sua identidade, 

insipirando-se em lapidar inscrição gravada no Templo de Delfos, orientando os 

adoradores do deus Apolo a conhecerem a si mesmos – nosce te ipsum458. 

No plano da psicologia, Carl Gustav Jung exalta a identidade humana, 

compreendendo-a como uma conquista individual de realização plena das 

potencialidades a partir de um processo de individualização que conduzirá o 

                                                 
456 LIMA NETO, Francisco Vieira. Op. Cit., p. 178. 
457 HABERMAS, Jürgen. Op. Cit., pp. 26-27. 
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indivíduo ao centro de si mesmo, gozando a completude de um alguém que, tendo 

se encontrado, não mais se acha fragmentado459. 

A ciência jurídica constrói sua idéia de direito à identidade a partir dos 

supramencionados referenciais teóricos, sendo certo que, Rubens Limongi França, 

ao tratar de referido atributo da personalidade humana, o define como “o direito que 

tem a pessoa de ser conhecida como aquela que é e de não ser confundida com 

outrem”460, salientando que: 

 
Sua importância prescinde de justificação, pois está na base do 
exercídio de todos os demais direitos. Na verdade, para que o 
sujeito de um direito, qualquer que seja, podssa exercer esse direito 
de maneira pacífica e segura, é necessário que não haja dúvida 
sobre sua identidade, de onde a relevância do direito a essa 
identidade.461 

 

Expressando entendimento similar, Adriano De Cupis salienta que todo 

indivíduo tem necessidade de afirmar sua própria individualidade, fazendo-se 

conhecido por quem é na realidade, sendo certo que tal necessidade só pode vir a 

ser suprida mediante o direito à identidade que consiste em distinguir-se das 

demais pessoas nas relações sociais462. 

Muito embora o atributo mais distintivo do direito à identidade seja o nome, 

não é apenas através deste que o indivíduo se define, haja vista que, como bem 

salienta Carlos Alberto Bittar, existem outros sinais identificadores da pessoa que 

constituem elementos básicos de associação de que dispõe o público em geral nos 

mais diversos núcleos de relacionamento e interação social463. 

Daí exsurge o chamado direito à identidade genética, cunhado no ano de 

1992 por Silmara Juny de Abreu Chinellato em resposta a questionamento 

formulado pelo jornal Folha de São Paulo, assim concebido como um 
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desdobramento do direito à verdade, trazido à baila por Walter Moraes em sua obra 

“Adoção e Verdade”464, cingindo-se ao direito do adotado de conhecer suas origens. 

Segundo a autora, o estudo psicológico-psicanalítico da importância da 

relação pai e filho, assim como a própria verdade biológica da filiação, quando 

aplicadas à reprodução humana assistida mediante fertilização por doador, 

“plasma-se no direito à identidade genética, ou direito de a pessoa conhecer suas 

origens biológicas”465. 

A respeito do referido direito, bem salienta Reinaldo Pereira e Silva que: 

 

Nessa disciplina jurídica é importante ter claro que o conhecimento 
da ascendência biológica é um verdadeiro direito, não um dever. Em 
outras palavras, ninguém pode ser obrigado a conhecer sua 
ascendência biológica, mas todos os filhos têm o direito de conhece-
la caso queiram, pouco importando a natureza de seus vínculos 
familiares (adoção tradicional, recurso às técnicas de reprodução 
medicamente assistida, etc.).466 

 

Um dos motivos pelos quais se deve reconhecer e salvaguardar o direito à 

identidade genética do embrião humano cinge-se ao risco de casamentos 

consanguíneos, ou seja, de casamento entre irmãos unilaterais consanguíneos – 

em caso de doação de gametas masculinos – ou uterinos – diante da doação de 

óvulos, situação essa que, conforme preceitua Joaquim José de Souza Diniz só 

poderia ser resolvida mediante a (i) limitação do número de vezes em que se 

poderá utilizar os gametas doados em no máximo duas ou; (ii) abertura de um 

registro civil secreto voltado à utilização das técnicas de reprodução humana 

assistida mediante doador467. 

Quer-nos parecer, entretanto, que a Resolução CFM n. 2.168/2017 optou, 

ainda que às avessas, pela primeira opção supramencionada, haja vista que, em 

seu item IV.6, assevera que “na região de localização da unidade, o registro dos 
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nascimentos evitará que um(a) doador(a) tenha produzido mais de duas gestações 

de crianças de sexos diferentes em uma área de um milhão de habitantes”, 

ressalvando-se, entretanto, a possibilidade do mesmo doador contribuir com 

quantas gestações forem desejadas, desde que em uma mesma família receptora. 

Ora, a própria ideia de se permitir a utilização de gametas de um 

determinado doador por apenas duas vezes, não se mostra suficiente para evitar-

se um relacionamento ou, até mesmo, um casamento consanguíneo, muito embora, 

evidentemente, torne a sua probabilidade absolutamente ínfima. 

É evidente, entretanto, que o maior objetivo do direito da identid  ade 

genética cinge-se à absolutamente compreensível busca da pessoa às suas 

origens biológicas, uma emanação da personalidade jurídica adquirida por ocasião 

do fenômeno biológico da concepção, haja vista ser esse o momento em que 

firmada a individualidade genética do ser, deverão, de imediato, ser adotadas 

medidas assecuratórias ao seu futuro, preciso e legítimo exercício. 

Nota-se, entretanto, que o direito estrangeiro não tem sido muito receptivo ao 

exercício do direito à identidade genética, muito embora haja uma tendência em 

relativizar-se a confidencialidade para pemitir o acesso às informações de caráter 

genético do doador, salvaguardando-se a identidade deste, salvo em caso de 

consentimento expresso da parte dele ou por determinação judicial. 

Como vimos na Parte IV deste trabalho, o Reino Unido, por exemplo, adota a 

relativização supramencionada quanto ao anonimato dos doadores, permitindo a 

obtenção de informações de caráter sigiloso por meio de processo judicial onde se 

discuta a respeito de maternidade ou paternidade de criança gerada por meio das 

técnicas de reprodução humana assistida, mediante requerimento do Tribunal à 

autoridade competente. 

Por sua vez, a Espanha determina que a doação será anônima, devendo os 

bancos de gametas e embriões garantir a confidencialidade dos dados sobre a 

identidade dos doadores, atribuindo-se, entretanto, aos filhos nascidos por tal 

procedimento o direito de obter informações gerais a respeito dos doadores de 

gametas masculinos ou femininos, salvaguardada as suas identidades, assim como 

ocorre em relação às receptoras de tais gametas e embriões, exceto em situações 
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absolutamente excepcionais que impliquem em evidente perigo à vida ou à saúde 

da criança concebida ou por força das leis processuais penais. Mesmo em tais 

situações, a revelação da identidade do doador terá caráter restrito, não implicando 

em publicidade geral ou, ainda, em qualquer determinação legal de filiação. 

Em Portugal, havendo fertilização por doador, salvaguarda-se a sua 

confidencialidade, permitindo-se o acesso a informações genéticas desde que não 

revelada a identidade dos doadores, salvo se houver permissão expressa deste ou 

por determinação judicial. 

Na França, tratando-se de embrião pré-implantatório, tanto o casal que o 

acolhe quanto aquele que o renuncia não podem conhecer as suas respectivas 

identidades, excepcionadas situações de necessidade terapêutica, em que será 

permitido a um médico o acesso às informações não identificantes do casal que 

procedeu à renúncia. 

Ao apontar os fundamentos constitucionais do direito à identidade no âmbito 

do Direito brasileiro, Silmara Juny de Abreu Chinellato elenca o princípio da 

dignidade humana (CF, art. 1º, inc. III); o direito à informação, nele contidos o 

direito de certidão e o habeas data (CF, art. 5º, incs. XXXIII, XXXIV, “b” e LXXII, “b”); 

o princípio da paternidade responsável (CF, art. 226, §7º); o direito da criança à 

convivência familiar (CF, art. 227, caput); o direito à igualdade entre os filhos 

(CF, art. 227, §6º); bem como os artigos 7º e 8º da Convenção sobre os Direitos da 

Criança, que garantem à criança o direito de conhecer seus pais e, ainda, de ter 

preservada sua identidade por parte do Estado. 

Não obstante, é importante ressaltar que o artigo 48 do Estatuto da Criança e 

do Adolescente, com redação dada pela Lei n. 12.010/2009, estabelece claramente 

que “o adotado tem direito de conhecer sua origem biológica, bem como de obter 

acesso irrestrito ao processo no qual a medida foi aplicada e seus eventuais 

incidentes, após completar 18 (dezoito) anos”, direito esse que, a teor do parágrafo 

único do mesmo dispositivo assiste também ao menor de dezoito anos, a seu pedido, 

desde que assegurada orientação jurídica e psicológica. 

A interpretação analógica do referido dispositivo se mostra plenamente 

admissível para tutelar a realidade do embrião humano pré-implantatório, haja vista 
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que, sabe-se bem: onde há a mesma razão, deve-se aplicar o mesmo direito. Sendo 

assim, se o Estatuto da Criança e do Adolescente permite que o adotado tenha 

direito de conhecer a sua origem biológica, franqueando-lhe acesso irrestrito ao 

processo que proporcionou a sua adoção, por qual razão se haveria de cercear o 

igual direito dos concebidos por meio das técnicas de reprodução assistida? 

O argumento de que a quebra da confidencialidade implicaria em violação ao 

direito à intimidade do doador ou, ainda, que ensejaria a redução de doadores, na 

medida em que não se sentiriam à vontade para procederem à doação de gametas 

ou, até mesmo, embriões humanos pré-implantatórios, efetivamente, não se sustenta, 

haja vista que, como bem salientou o Ministro Carlos Velloso quando do julgamento 

do Habeas Corpus n. 71.373-4/RS468, tal direito “se insere naquilo que a Constituição 

assegura à criança e ao adolescente: o direito à dignidade pessoal”, finalizando seu 

raciocínio apontando que “não há no mundo interesse moral maior do que este: o do 

filho conhecer ou saber quem é o seu pai biológico”, assertiva essa com a qual só 

podemos concordar. 

Álvaro Villaça Azevedo, ao tratar da confidencialidade sobre a identidade dos 

doadores e receptores de gametas e embriões aponta, acertadamente, que tal 

premissa viola frontalmente direitos de personalidade, a saber, o direito à 

identidade do filho futuro, sendo taxativo ao apontar que “o estado de filiação, como 

direito de personalidade, está vinculado à própria natureza do homem, que, 

descendendo, ex iure sanguinis, existe, neste estado, desde sua concepção até 

sua morte, como um fato natural, independente de lei”469, conclusão essa com a 

qual, irrefutavelmente, também concordamos. 

Deve, portanto, ser reconhecido e salvaguardado o direito à identidade 

genética do embrião humano pré-implantatório desde o momento de sua 

concepção, haja vista que em se tratando de direito de personalidade e, portanto, 

dotado do atributo da vitaliciedade, se prolongará no tempo até que possa ser 

pessoal e independentemente exercido por e contra quem de direito. 

                                                 
468 VELLOSO, Carlos Mário da Silva. Voto proferido no âmbtido do Habeas Corpus n. 71.373-4/RS. 
Brasília: Supremo Tribunal Federal, 1994. Disponível em: <goo.gl/AzCy5Y>. Acesso em: 03 abr. 2017. 
469AZEVEDO, Álvaro Villaça. Ética, direito e reprodução humana assistida. In: AZEVEDO, Álvaro 
Villaça et aI. Uma vida dedicada ao Direito, homenagem a Carlos Henrique de Carvalho, o Editor dos 
Juristas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, p. 151. 
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Tal reconhecimento e salvaguarda ensejará, desde a concepção, a imediata 

e permanente vinculação aos seus registros não apenas dos dados clínicos de 

caráter geral e características fenotípicas do doador de gametas que proporcionou 

a sua fecundação – cujo registro registro possui caráter permanente, conforme item 

IV.5 da Resolução CFM n. 2.168/2017 –, mas também, e principalmente, de todas 

as qualificações pessoais que possibilitem plena identificação e individualização de 

seu ascendente biológico, obtidas no momento da doação de gametas à clínica, 

centro ou serviço de reprodução humana assistida e que, igualmente, devem ser 

objeto de permanente arquivamento. 

Isso porque nada justifica que pessoas concebidas por meio de fertilização 

artificial por doador sofram cerceamento ao seu legítimo direito à identidade 

genética, permissividade essa que no nosso sentir implica, inclusive, em flagrante 

violação a direitos humanos constantes da Convenção sobre os Direitos da Criança, 

promulgada pelo Brasil através do Decreto n. 99.710, de 21 de novembro de 1990, 

situação essa que, efetivamente, não se pode admitir. 
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PARTE VI. O ESTATUTO DO EMBRIÃO HUMANO PRÉ-IMPLANTATÓRIO 

 

CAPÍTULO I 

A CONSTRUÇÃO DE UM ESTATUTO DO EMBRIÃO HUMANO 

 

SEÇÃO I. ENTREVISTA COM PROFISSIONAIS DA REPRODUÇÃO ASSISTIDA 

 

 No intuito de nos aproximarmos um pouco mais da realidade que envolve a 

reprodução humana assistida e a embriologia, procuramos entrevistar dois 

biomédicos atuantes nas áreas de aconselhamento genético e reprodução humana 

assistida, Dr. Alexandre Torchio Dias470 e Dra. Sthefanny Alves471, indagando-lhes 

a respeito de alguns aspectos interessantes a serem trabalhados no âmbito de um 

estatuto que tenha por objetivo tutelar o embrião humano pré-implantatório, 

estabelecendo-se, pois, parâmetros para a construção de tal legislação. 

 

§1. ENTREVISTA COM DR. ALEXANDRE TORCHIO DIAS 

 

Uma das primeiras preocupações expostas pelo Dr. Alexandre Torchio Dias 

em nossa entrevista cingiu-se ao estabelecimento de um prazo para que os genitores 

procedessem à implantação de seus embriões humanos criopreservados. Segundo 

ele, este tópico deve ser muito bem definido pelas autoridades administrativas e 

legislativas responsáveis pela regulamentação do assunto, antes mesmo que 

                                                 
470 Biomédico formado pela Universidade de Mogi das Cruzes, Doutor em Ciências pelo Programa de 
Patologia na Área de Citogenômica pela FMUSP, Especialista em Genética Médica e Citogenética 
pelo IAMSPE, Especialista em Administração Hospitalar pelo IPESSP – UNICID, Membro da 
Sociedade Brasileira de Genética. Atividades profissionais: Pesquisador Colaborador do Laboratório 
de Citogenômica (LIM 03) do Departamento de Patologia da FMUSP e do Departamento de Pediatria 
do ICr-HCFMUSP; Professor Titular da Universidade Paulista (UNIP); Professor do Instituto de 
Pesquisa e Educação em Saúde de São Paulo (IPESSP); Sócio Proprietário da OMIKA Consultoria 
em Genética Ltda; Diretor Técnico de Divisão de Apoio Clínico do Hospital Geral Jesus Teixeira da 
Costa - Guaianases (HGJTC); Membro da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do HGJTC; 
Membro do Programa de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde do HGJTC. 
471  Biomédica formada pela Universidade Metodista de São Paulo. Atividades profissionais: 
Embriologista do Centro de Reprodução Humana do Hospital das Clínicas da Universidade de São 
Paulo – USP. 
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qualquer conduta referente ao embrião humano pré-implantatório possa ser 

considerada.  

Compreende o entrevistado que a possibilidade de colocá-los para 

acolhimento implantatório por um outro casal é algo que deve, sem dúvidas, ser 

amplamente discutido por comissões técnicas e pela sociedade civil, em especial sob 

os pontos de vista éticos e legais. Ainda, a doação de embriões humanos para 

pesquisas e terapias com células-tronco embrionárias, segundo ele, também 

necessita ser avaliada com cautela e discutida por comissões técnicas e científicas. 

Atuante na área da genética, o biomédico achou interessante a abertura da 

possibilidade de acolhimento do embrião humano pré-implantatório. Entretanto, 

manifestou a sua preocupação quanto à utilização de tal instrumento para fins de 

seleção de características fenotípicas específicas e/ou não relacionadas às doenças 

genômicas, entendendo que seria interessante a proibição de tal desvirtuamento no 

âmbito de um estatuto voltado à proteção do embrião humano pré-implantatório. 

          Salientou, o entrevistado, que tais opções, caso legalmente aprovadas, devam 

ser devidamente esclarecidas aos pacientes antes do início do tratamento de 

reprodução humana assistida, no intuito de obter uma manifestação de vontade de 

sua parte, mediante o seu consentimento prévio, livre e esclarecido. 

            O biomédico manifestou parecer particular desfavorável à pura destruição do 

embrião humano pré-implantatório não utilizado em razão do desinteresse 

formalizado pelos genitores, uma vez que com legislação adequadas, os mesmos 

podem ter um destino mais adequado. 

            Indagado a respeito da possibilidade de criopreservação dos embriões 

humanos pré-implantatórios até que ocorra a sua implantação pelos próprios 

genitores ou seu efetivo acolhimento por um outro casal, Dr. Alexandre Torchio Dias 

questionou sobre os custos para a manutenção do embrião pré-implantatório em 

clínicas de fertilização, elocubrando como opção para tal situação um possível 

fomento Estatal ou de parceria público-privada, haja vista que, colocando-se tal ônus 

sobre as clínicas de reprodução humana assistida, estes valores seriam repassados 

aos genitores. 
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§2. ENTREVISTA COM DRA. STHEFANNY ALVES 

 

Em entrevista realizada com a Dra. Sthefanny Alves, indagamos a biomédica 

a respeito da possibilidade de substituição da técnica fertilização in vitro por outras 

quaisquer que não resultem em embriões criopreservados, obtendo como resposta 

que o ideal seria a criopreservação de de óvulos e posterior submissão à injeção 

intracitoplasmática de espermatozoides – ICSI, até mesmo porque, após o 

descongelamento técnico, essa seria a única técnica capaz de gerar um embrião 

saudável, haja vista que as células granulosas do óvulo – denominadas cumulus – 

são todas retiradas para que se proceda ao seu congelamento, de maneira que a 

sua colocação para fertilização sobre uma placa de petri resultaria num óvulo 

polinucleado, fertilizado por quatro ou cinco espermatozoides, portanto, inviável. 

Indagada a respeito do momento em que a vida humana teria o seu início para 

a embriologia, a biomédica manifestou-se no sentido de que o embrião humano pré-

implantatório possui vida desde a sua concepção, momento em que se daria ensejo 

a um ser humano absolutamente distinto de seus genitores 

A respeito da autonomia do embrião humano pré-implantatório, indagada 

sobre o fato dele possuir uma programação genética própria e, ainda, se seria 

suficiente à sua compreensão enquanto um ser autônomo, afirmou a Dra. Sthefanny 

Alves que, realmente, seria ele possuidor de programa genético próprio que possui 

característica genéticas expressas. Tanto isso é verdade que, segundo ela, 

recomenda-se a realização do diagnóstico pre-implantatório somente após o quinto 

dia de concepção, visto que não são raros os casos em que determinadas 

imperfeições em sua constituição acabam sendo corrigidas até o referido estágio de 

desenvolvimento embrionário. 

A respeito das características genéticas individuais do embrião humano pré-

implantatório e do momento em que estas poderiam ser identificadas, afirmou a 

biomédica que o seu início ocorre com a fecundação do óvulo pelo espermatozoide, 

podendo-se identificar desde o sexo, até a cor dos olhos, cabelo, pele, dentre outras 

fenotípicas e genotípicas. 
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Indagada se a probabilidade de sucesso – assim compreendida como uma 

gestação sadia – mediante a utilização da técnica ICSI seria superior à FIV 

tradicional, respondeu a Dra. Sthefanny Alves que, se bem executada, a primeira 

realmente apresentaria melhores resultados e poderia, inclusive, substituir a segunda 

a contento, visto atender a todos os tipos de infertilidade, diferentemente do que 

ocorreria com a FIV, mais adequada quando o fator de infertilidade é feminino. 

Ademais, a utilização da ICSI permitiria ver o grau de maturidade do óvulo, coisa que 

na FIV não é possível, fator esse que se mostra preponderante para a redução de 

embriões criopreservados.  

Diante da atual possibilidade de criopreservação tanto de gametas masculinos 

quanto femininos, indagamos a biomédica a respeito da necessidade de criação e 

posterior criopreservação de embriões, obtendo como resposta que tal procedimento 

só se faz necessário se houverem embriões excedentes ou, ainda, se a paciente 

tiver algum contratempo de ordem médica que inviabilize a transferência a fresco. 

 No que diz respeito à possibilidade de se garantir ao embrião humano o direito 

a um útero, manifestou-se favoravelmente a tal opção, haja vista que, segundo ela, 

teria ele o direito de permanecer vivo e desenvolver-se em todas as suas 

potencialidades. Entretanto, ao ser indagada a respeito da possibilidade de admissão 

da ectogênese, viabilizada por meio do chamado útero artificial precoce, para fins de 

garantir-se tal direito ao útero, afirmou que, ultrapassadas as barreiras químicas e 

biológicas, ainda assim, mostrar-se-ia tormentosa a resolução da questão atinente à 

necessária construção do vínculo mãe-bebê, situação essa que, per si, já seria 

suficiente para obstar o implemento de tal técnica. 

 Não obstante e ainda a respeito da ectogênese, afirmou que o sigilo dos 

laboratórios poderia facilitar a prática da clonagem reprodutiva e da hibridação, razão 

pela qual dever-se-ia em eventual estatuto proibir tais práticas. 

 Quanto ao estabelecimento de um lapso temporal de criopreservação, a partir 

do qual estaria prejudicada a viabilidade evolutiva, afirmou a biomédica que a única 

forma de se garantir a existência de eventual inviabilidade ou, até mesmo, morte 

embrionária, seria a realização de um diagnóstico pré-implantatório posterior ao 

reaquecimento técnico do embrião humano criopreservado, a fim de se verificar a 
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higidez genética e morfológica. Entretanto, afirmou nunca ter observado a alteração 

de tais características após o descongelamento de embriões criopreservados. 

 A respeito da possibilidade de oxidação das membranas embrionárias em 

razão da criopreservação do embrião humano pré-implantatório, Dra. Sthefanny 

Alves afirmou que tal evento pode se dar em razão de falha técnica ocorrida durante 

o processo de vitrificação ou por conta da utilização de técnicas obsoletas, 

entretanto, apontou que, atualmente, sua ocorrência é muitíssimo rara. 

 Ademais, a biomédica colocou-se frontamente contra o descarte de embriões, 

mesmo que com autorização de seus genitores, entendendo que, sendo eles viáveis 

a ensejar uma gestação sadia, devem ser por eles implantados ou colocados para 

acolhimento implantatório por um outro casal, compreendendo, entretanto, que a 

doação do embrião humano para pesquisas e terapias com células-tronco 

embrionárias se mostra aceitável diante de um diagnóstico de inviabilidade evolutiva, 

desde que tal material genético se mostre útil à experimentação científica. 

 A biomédica, ainda, mostra-se favorável à instituição de campanhas e políticas 

públicas de conscientização parental e social quanto ao acolhimento implantatório, 

compreendendo que seria sobremaneira interessante a promoção do fomento e da 

desburocratização para o seu implemento. 

 

SEÇÃO II. PROJETOS DE LEI RELATIVOS À REPRODUÇÃO HUMANA 

ASSISTIDA E À TUTELA CIVIL DO EMBRIÃO HUMANO CRIOPRESERVADO 

 

Conforme se pôde verificar ao longo do presente trabalho, a elaboração e 

aprovação de um estatuto que vise salvaguardar os direitos do embrião humano 

pré-implantatório desde a sua concepção, fundamentado no princípio da dignidade 

da pessoa humana, reconhecendo-o, desde então, como membro integrante da 

espécie humana e, portanto, destinatário de proteção contra a sua reificação, 

mostra-se absolutamente premente. 

Parece-nos que a saída para o atual estado de coisas pode estar voltada, 

ao fim e ao cabo, à compreensão do conceito de cuidado respeitoso, segundo o 

qual “ser cuidado é um direito fundamental de um indivíduo vulnerável e que as 
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devidas atenção e assistência devem ser feitas sem que exista qualquer infração 

ou negligência de outros direitos que a pessoa de fato possui”472, instituindo-se, 

pois, um cenário de tratamento igualitário e empatia universal, visto sermos todos, 

independentemente do estágio de desenvolvimento físico ou intelectual, seres 

integrantes da mesma espécie humana473. 

Muito embora existam atualmente muitos outros Projetos de Lei em trâmite 

perante o Congresso Nacional, que têm por objetivo regulamentar a reprodução 

humana medicamente assistida no Brasil, faz-se necessário salientar que o debate 

a respeito do tema inicia-se nos debruçaremos sobre o Projeto de Lei n. 90/1999474, 

de autoria do ex-Senador Lúcio Alcântara (PSDB-CE), que visa estabelecer normas 

atinentes à reprodução humana assistida no Brasil, visto estar em estágio mais 

avançado do processo legislativo, utilizando-nos, para tanto, do arcabouço 

cognitivo gerado, até aqui, pelo presente trabalho. 

Aprovado por decisão terminativa do Plenário do Senado Federal em 10 de 

maio de 2003, o Projeto de Lei n. 90/1999, com fundamento no artigo 65 da 

Constituição Federal475, foi remetido em 03 de junho daquele mesmo ano à Câmara 

dos Deputados, onde se encontra em tramitação já há quase quatorze anos476. 

Chegando à referida Casa Legislativa, foi renumerado para Projeto de Lei n. 

1.184/2003 477 , tendo sido a ele apensados outros dezesseis Projetos de Lei, 

divididos em onze grupos de proposições legislativas relativas à regulamentação da 

                                                 
472 DALL’AGNOL, Darlei. Cuidar e respeitar: atitudes fundamentais na bioética. In: PESSINI, Leocir; 
BERTACHINI, Luciana; BARCHIFONTAINE, Christian de Paul (orgs.). Bioética, cuidado e 
humanização: sobre o cuidado respeitoso. São Paulo: Centro Universitário São Camilo; Loyola; IBCC 
Centro de Estudos, 2014, p. 222. 
473 AZEVEDO, Antônio Junqueira. Crítica ao personalismo ético da constituição da república e do 
Código Civil. Em favor de uma ética biocêntrica. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de 
São Paulo, v. 103, 2008, p. 124. 
474 SENADO FEDERAL. Tramitação do Projeto de Lei n. 90/1999. Disponível em: <goo.gl/UFIyiY>. 
Acesso em: 21 abr. 2017. 
475 Art. 65. O projeto de lei aprovado por uma Casa será revisto pela outra, em um só turno de 
discussão e votação, e enviado à sanção ou promulgação, se a Casa revisora o aprovar, ou arquivado, 
se o rejeitar. 
476  CÂMARA DOS DEPUTADOS. Tramitação do Projeto de Lei n. 1.184/2003 (PLS n. 90/1999). 
Disponível em: <goo.gl/AdWGZY>. Acesso em: 21 arb. 2017. 
477 CÂMARA DOS DEPUTADOS. Projeto de Lei n. 1.184/2003 (PLS n. 90/1999) e apensos. Brasília: 
2003. Disponível em: <goo.gl/WRqhkP>. Acesso em: 21 abr. 2017. 



225 
 

matéria para tramitação conjunta, a saber: (i) PL 4.664/2001 478 ; (ii) PL 

6.296/2002479 ; (iii) PL 120/2003480  e PL 4.686/2004481 ; (iv) PL 2.855/1997 482 , PL 

4.665/2001 483 e PL 1.135/2003 484 ; (v) PL 2.061/2003 485 ; (vi) PL 

4.889/2005 486 ; (vii) PL 5.624/2005 487 ; (viii) PL 3.067/2008 488 ; (ix) PL 

7.701/2010489; (x) PL 3.977/2012490 e; (xi) PL 4.892/2012491, PL 115/2015492 e PL 

7.591/2017493, sendo certo que debruçaremos nossa análise tão somente sobre 

aqueles que se encontram em pleno trâmite. 

Analisando o texto do Projeto de Lei n. 1.184/2003, podemos afirmar que 

andou bem o legislador ao abandonar o termo “preembrião”, haja vista a incorreção 

técnica de sua utilização, o que já foi exaustivamente debatido ao longo do 

presente trabalho. Isso porque, aponta em seu artigo 1º, parágrafo único, inciso I, 

                                                 
478 Dispõe sobre a proibição ao descarte de embriões humanos fertilizados "in vitro", determina a 
responsabilidade sobre os mesmos e dá outras providências. 
479 Proíbe a fertilização de óvulos humanos com material genético proveniente de células de doador 
do gênero feminino. 
480 Permite à pessoa nascida de técnica de reprodução assistida saber a identidade de seu pai ou 
mãe biológicos; alterando a Lei n. 8.560, de 29 de dezembro de 1992. 
481  Introduz art. 1.597-A à Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código Civil, 
assegurando o direito ao conhecimento da origem genética do ser gerado a partir de reprodução 
assistida, disciplina a sucessão e o vínculo parental, nas condições que menciona. 
482 Inclui a fecundação in vitro, transferencia de pre-embriões, transferência intratubaria de gametas, a 
crioconservação de embriões e a gestação de substituição, a conhecida barriga de aluguel. 
483 Dispõe sobre a autorização da fertilização humana "in vitro" para os casais comprovadamente 
incapazes de gerar filhos pelo processo natural de fertilização e dá outras providências. 
484 Define normas para realização de inseminação artificial, fertilização "in vitro", barriga de aluguel 
(gestação de substituição ou doação temporária do útero), e criopreservação de gametas e pré-
embriões. 
485  Disciplina o uso de técnicas de Reprodução Humana Assistida como um dos componentes 
auxiliares no processo de procriação, em serviços de saúde, estabelece penalidades e dá outras 
providências. 
486 Estabelece normas e critérios para o funcionamento de Clínicas de Reprodução Humana. 
487 Cria Programa de Reprodução Assistida no Sistema Único de Saúde e dá outras providências. 
488 Estabelece que as pesquisas com células-tronco só poderão ser feitas por entidades habilitadas, 
mediante autorização especial da Comisão Nacional de Ética em Pesquisa - CONEP; proíbe a 
remessa para o exterior de embriões congelados; veda o envio e a comercialização dos resultados 
das pesquisas. 
489 Dispõe sobre a utilização post mortem de sêmen do marido ou companheiro. 
490  Dispõe sobre o acesso às técnicas de preservação de gametas e Reprodução Assistida aos 
pacientes em idade reprodutiva submetidos a tratamento de câncer. 
491 Institui o Estatuto da Reprodução Assistida, para regular a aplicação e utilização das técnicas de 
reprodução humana assistida e seus efeitos no âmbito das relações civis sociais. 
492 Institui o Estatuto da Reprodução Assistida, para regular a aplicação e utilização das técnicas de 
reprodução humana assistida e seus efeitos no âmbito das relações civis sociais. 
493 Acrescenta parágrafo único ao art. 1.798 da Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), 
para conferir capacidade para suceder aos concebidos com o auxílio de técnica de reprodução 
assistida após a abertura da sucessão. 



226 
 

que se atribui a denominação de embriões humanos “ao resultado da união in vitro 

de gametas, previamente à sua implantação no organismo receptor, qualquer que 

seja o estágio de seu desenvolvimento”. 

O artigo 2º permite a utilização das técnicas de reprodução humana assistida 

em casos de infertilidade ou, ainda, para a prevenção de doenças genéticas ligadas 

ao sexo, sendo certo que, no que diz respeito à segunda possibilidade, novamente 

prevista no texto do artigo 15, nota-se que a abrangência do dispositivo permite, 

inclusive, que a identificação de doenças genéticas não incapacitantes e que 

acometem, majoritariamente, um determinado sexo494 seja o suficiente para que se 

proceda à tal seleção, com o que não podemos concordar. 

O artigo 3º proíbe a gestação de substituição, medida essa que nos parece 

absolutamente gravosa e desnecessária, visto tratar-se de problemática já 

solucionada pela própria Resolução CFM n. 2.168/2017, que determina que as 

“cedentes temporárias de útero” deverão pertencer à família de um dos genitores, 

guardando com eles relação de parentesco consanguíneo até quarto grau, estando 

os demais casos sujeitos a avaliação específica.  

Tal solução nos parece muitíssimo mais adequada, proporcionando a milhões 

de mulheres impossibilitadas de passar pelo processo gestacional, o justo direito de 

ter um filho que guarde consigo parentesco biológico, reduzindo-se sobremaneira, 

por outro lado, a possibilidade de ocorrência de eventuais conflitos quanto à 

maternidade da criança. Entretanto, quisesse o referido Projeto de Lei ser ainda mais 

conservador, poderia ter limitado a maternidade substituta tão somente aos parentes 

consanguíneos até segundo grau em linha reta ou colateral (mãe, avó e irmã), 

salvaguardando, em casos de conflito, sempre os direitos da mãe gestatrix sobre a 

criança, haja vista que, para todos os fins e efeitos, mãe é a que gesta e dá a luz, 

                                                 
494 Podemos citar, a título de exemplo, a chamada deficiência de glicose 6 fosfato desidrogenase – 
G6PD que, relacionada a uma mutação do cromossomo X, está relacionada majoritariamente 
a nascidos do sexo masculino. Tal doença genética consiste na ausência ou insuficiência de 
produção da referida enzima, responsável pela proteção das hemácias contra substâncias oxidantes. 
O tratamento para referida doença é de ordem preventiva, consistindo na não ingestão de alimentos, 
corantes artificiais ou medicamentos restritos, evitando-se, assim, a chamada anemia hemolítica que, 
em casos extremos, pode ensejar transfusão de sangue. A obediência à restrição de determinados 
alimentos e medicamentos proporciona aos indivíduos acometidos por tal doença genética uma vida 
absolutamente normal. 
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premissa essa que informará, inclusive e necessariamente, o próprio acolhimento 

implantatório495.  

Por sua vez, o artigo 8º do referido Projeto de Lei aponta que os serviços de 

saúde responsáveis pela prática da reprodução humana assistida deverão zelar pelo 

sigilo quanto à doação de gametas e embriões, de maneira que doadores e 

receptores são impedidos de conhecer, reciprocamente, suas identidades. 

A segunda parte do dispositivo aponta o dever de se salvaguardar, inclusive, o sigilo 

absoluto das informações da pessoa nascida por referido processo, direcionamento 

este que nos parece sobremaneira adequado, evitando-se, dessa forma, a 

ocorrência de situações típicas de discriminação genética. 

A disposição trazida na primeira parte do dispositivo supramencionado é, no 

entanto, adequadamente relativizada pelo quanto contido no artigo 9º, determinando-

se que tal sigilo poderá ser quebrado quando da ocorrência das hipóteses previstas 

nos parágrafos primeiro e segundo, obrigando-se o serviço de saúde responsável a 

fornecer as informações solicitadas, mantido o segredo profissional e, quando 

possível, o anonimato496, o que demonstra o intuito de salvaguardar ao indivíduo 

concebido por meio das técnicas de reprodução humana assistida seu justo direito 

de acesso às suas origens biológicas, à sua identidade genética.  

O parágrafo primeiro supramencionado possibilita que a pessoa nascida por 

processo de reprodução humana assistida terá acesso, a qualquer tempo, 

diretamente ou por meio de representante legal, mediante livre, consciente e 

esclarecida manifestação de vontade, a absolutamente todas as informações sobre o 

processo médico que o gerou, inclusive à identidade civil do doador, obrigando-se o 

serviço de saúde responsável a fornecer as informações solicitadas, mantidos os 

segredos profissional e de justiça. O dispositivo mostra-se quase que impecável, 

merecendo crítica apenas quanto à expressão “pessoa nascida por processo de 

reprodução assistida”, haja vista que ninguém nasce por reprodução humana 

                                                 
495 CHINELLATO, Silmara Juny de Abreu. Reprodução humana assistida: aspectos civis e bioéticos, 
p. 247. 
496 O artigo 16, §2º, do Projeto de Lei em análise faculta o direito de acesso aos registros de saúde, 
tanto à pessoa concebida pelas técnicas de reprodução humana assistida quanto ao próprio doador, 
para obtenção de informações necessárias para o transplante de órgãos e tecidos, garantido o 
segredo profissional e, sempre que possível, o anonimato. 
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assistida, tão somente se é concebido mediante a utilização de tais técnicas, sendo o 

fenômeno do nascimento uma consequência natural da gestação exitosa, que se 

desenvolve de maneira absolutamente independente de tais técnicas. 

O parágrafo segundo, por sua vez, aponta que, quando razões médicas ou 

jurídicas indicarem ser necessária a obtenção de informações genéticas do doador 

visando a salvaguarda da vida ou da saúde da pessoa gerada mediante reprodução 

humana assistida ou, ainda, para oposição de impedimento do casamento, 

impedindo-se, por exemplo, eventual relação incestuosa, deverão essas ser 

fornecidas ao médico solicitante, que guardará o devido segredo profissional, ao 

oficial do registro civil ou a quem presidir a celebração do casamento, que notificará 

os nubentes e procederá na forma da legislação civil. Tal proposição nos parece, 

igualmente, adequada, até mesmo diante do quanto contido no parágrafo terceiro de 

tal dispositivo, onde se determina que, no caso de salvaguarda da vida ou da saúde 

da pessoa gerada, se resguardará a identidade do doador mesmo que esse venha a 

ser eventualmente entrevistado pelo médico. Isso se dá porque o que se busca 

através de tal medida não é o conhecimento das origens biológicas, mas tão 

somente a incolumidade física da pessoa concebida por técnicas de reprodução 

humana assistida que, invariavelmente, sequer terá interesse em conhecer a 

identidade civil do doador, não podendo, por ocasião disso ser obrigada a tal. 

O artigo 13, caput e seu respectivo parágrafo primeiro limitam a criação e 

transferência ao útero materno de, no máximo, dois embriões, respeitada a vontade 

da receptora, a cada ciclo reprodutivo. Tal transferência deverá se dar a fresco, não 

havendo aqui, portanto, abertura para a criopreservação de embriões pré-

implantatórios. Ocorre que, tal como já abordamos no bojo do presente trabalho, a 

limitação a apenas dois embriões acabaria por reduzir ainda mais a taxa de sucesso 

da fertilização in vitro que, quando da implantação de quatro embriões, normalmente, 

varia entre 10% a 30%497. Isso significa que, a providência trazida pelo caput e 

parágrafo primeiro, ao fim e ao cabo, acabariam por reduzir a probabilidade de 

gravidez em 5% a 15% o que inviabilizaria por completo tal tratamento, quer seja 

                                                 
497 LORENTZ, Joaquim Toledo. Op. cit., pp. 332-333. 
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pelo elevadíssimo custo benefício, quer seja pelo sacrifício físico exigido da paciente 

a ele submetida. 

O parágrafo segundo do referido dispositivo determina que os embriões 

concebidos mediante as técnicas de reprodução humana assistida não são dotados 

de personalidade civil até que sejam implantados no útero materno, sendo certo que, 

mais uma vez, vê-se aqui a prevalência do critério locus em detrimento do critério 

ontos, dando-se mais valor ao local onde se encontra o embrião fertilizado in vitro do 

que às características que o tornam um ser humano irrepetível, num processo 

contínuo de desenvolvimento vital que necessita ser tutelado pelo Estado brasileiro. 

No nosso sentir, a disposição em apreço se encontra em absoluto 

descompasso com o próprio espírito do referido Projeto de Lei, haja vista que, 

afastando-se o termo “preembrião”, optou-se por garantir ao concebido pelas 

técnicas de reprodução humana assistida a identidade genética, inclusive, o direito 

de não sofrer discriminação genética, obrigando as clínicas e serviços de saúde a 

tomarem as providências devidas desde a doação do gameta até a concepção do 

embrião, visando salvaguardar tais direitos para após o seu nascimento, o que nos 

remete à lição de Silmara Juny de Abreu Chinellato que, acertadamente, 

compreende o embrião humano, dada a sua condição de nascituro pré-implantatório, 

como destinatário de direitos de personalidade desde a concepção, vinculados à 

condição resolutiva de nascer sem vida498 ou, ainda, de simplesmente, sequer vir a 

ser implantado, diante da constatação da inviabilidade ou morte embrionária. 

Tanto isso é verdade que o parágrafo quarto institui os beneficiários499 como 

“juridicamente responsáveis pela tutela do embrião e seu ulterior desenvolvimento 

no organismo receptor”. Ora, se se admite o embrião humano como destinatário de 

tutela por parte de seus responsáveis, ou seja, do cuidado necessário, inclusive, 

para que a ele se lhe proporcione ulterior desenvolvimento no organismo receptor, 

mostra-se impossível dissociar-se tais direitos de uma efetiva, atuante e vinculante 

                                                 
498 CHINELLATO, Silmara Juny de Abreu. Reprodução humana assistida: aspectos civis e bioéticos, 
p.126. 
499 Segundo a definição do artigo 1º, inciso II, do Projeto de Lei analisado, atribui-se a denominação 
de beneficiários “às mulheres ou aos casais que tenham solicitado o emprego da reprodução 
assistida”, expressão essa que abrange tanto os genitores quanto os receptores de gametas e 
embriões. 
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personalidade jurídica, a qual nos parece mais do que evidente, até mesmo a teor 

do artigo 18 da referida proposta de Lei, haja vista determinar que se aplicam à 

matéria, no que couber, as disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

No bojo dos crimes tipificados pelo artigo 19, encontra-se no inciso XII a 

proibição de descarte do embrião humano pré-implantatório antes de sua 

transferência ao úterno materno, com o que só podemos concordar, atribuindo-se 

pena de reclusão de um a três anos ao infrator, além de multa. 

Merecem destaque as disposições finais do referido Projeto de Lei, haja vista 

que em seu artigo 22 permite a “doação” – acolhimento implantatório – dos 

embriões criopreservados até a data de sua entrada em vigor, desde que para fins 

exclusivamente reprodutivos e que haja consentimento prévio dos beneficiários, 

sendo certo que, até então, o dispositivo mostra-se perfeito e absolutamente 

coerente com o ordenamento jurídico vigente. Ocorre que o parágrafo primeiro do 

referido artigo compreende que “presume-se autorizada a doação se, no prazo de 

60 (sessenta) dias, os primeiros beneficiários não se manifestarem em contrário”, 

disposição essa que nos parece absolutamente incompatível, inclusive, com o 

Código Civil vigente, incorrendo em três equívocos que se mostram intransponíveis. 

O primeiro equívoco – que se relaciona intimamente com o segundo e, 

consequentemente, com o terceiro, a seguir apontados – diz respeito à reificação do 

embrião humano pré-implantatório, tornando-o objeto de livre disposição por parte 

dos genitores a partir da celebração de um contrato de doação, condição essa que, 

visto que exaustivamente combatida, dispensa maiores comentários de nossa parte. 

A consequência da reificação supramencionada é a equivocada utilização das 

regras próprias ao direito contratual para tratar de situação que se relaciona, na 

verdade, com os direitos da personalidade. Isso porque, se na fecundação artificial 

post mortem não se pode presumir o desejo do falecido de tornar-se pai após a sua 

morte, a contrariu sensu, também não se pode admitir a presunção de que os 

genitores do embrião humano pré-implantatório criopreservado, não se manifestando 

contrariamente à sua “doação” – ainda que para fins exclusivamente reprodutivos – 

no prazo de sessenta dias, com ela concordem ou, efetivamente, a desejem.  
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Entretanto, ainda que fosse possível admitir-se a utilização do direito 

contratual para a regência da situação que se apresenta, nos parece mais do que 

evidente que, mesmo assim, se estaria diante de óbice intransponível erigido pela 

própria sistemática e interpretação do contrato de doação, existente desde o Código 

Civil de 1916, em vigor quando da elaboração do referido Projeto de Lei, a constituir-

se, portanto, o terceiro equívoco da referida disposição legislativa. 

Como se sabe, o artigo 1.079 do Código Civil de 1916 era expresso ao 

apontar que “a manifestação de vontade, nos contratos, pode ser tácita, quando a lei 

não exigir que seja expressa”, disposição essa que, em conjunto com o artigo 1.090 

do mesmo diploma legal revogado, desde então, exigia a intepretação estrita ou 

restritiva dos contratos benéficos, o que per si, já tornava impossível que referido 

contrato fosse celebrado por aceitação tácita do doador. Tais disposições se repetem 

nos artigos 111500 e 114501 do Código Civil de 2002, fazendo-se, pois, absolutamente 

indispensável a expressa anuência dos genitores para que se proceda à colocação 

de tais embriões para acolhimento implantatório. 

O artigo 23 do Projeto de Lei analisado, por sua vez, determina que o Poder 

Público deverá promover campanhas de incentivo à utilização, por pessoas inférteis 

ou não, dos embriões preservados e armazenados até a data da publicação da 

referida Lei, preferencialmente ao seu descarte. 

Somos favoráveis à realização de campanhas de conscientização e incentivo, 

por parte do Poder Público, ao acolhimento implantatório, entretanto, parece-nos que 

referido Projeto de Lei peca por não delimitar de maneira efetiva qual o ente público 

deveras responsável por tal publicidade, o que, no nosso sentir, poderá ensejar que 

referida determinação se torne em letra morta. 

Não obstante, o trecho final do dispositivo aponta que a possibilidade de 

acolhimento implantatório será preferencial ao descarte, disposição essa que nos 

parece incompatível com o próprio artigo 19, inciso XII, do Projeto de Lei, que 

entende como criminosa a conduta de “descartar embrião antes da implantação no 

organismo receptor”, sujeitando o agente criminoso à pena de reclusão de um a três 

                                                 
500 Art. 111. O silêncio importa anuência, quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem, e não 
for necessária a declaração de vontade expressa. 
501 Art. 114. Os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se estritamente. 
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anos, além de multa. Ademais, a interpretação a contrariu sensu do referido 

dispositivo seria capaz de levar à conclusão de que, caso não seja possível o 

acolhimento implantatório do embrião criopreservado por falta de interessados, 

estariam as clínicas de reprodução assistida e os serviços de saúde autorizados a 

proceder à sua destruição, conclusão que se apresenta totalmente contrária ao 

objetivo à referida proposta legislativa. 

Por fim, insta salientar que o Projeto de Lei n. 1.184/2003, a pedido de seu 

último Relator na Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania – CCJC, 

Deputado João Campos (PSDB-GO), atualmente aguarda a realização de 

audiência pública para a elaboração de parecer. 

 

§1. PROJETO DE LEI N. 3.067/2008 

 

Visando alterar o artigo 5º da Lei n. 11.105/2005, a chamada Lei de 

Biossegurança, o Projeto de Lei n. 3067/2008502, de autoria do Deputado Federal 

José Aristodemo Pinotti, apensado ao Projeto de Lei n. 1184/2003, tem o intuito de 

estabelecer parâmetros para a realização de pesquisas com células-tronco 

embrionárias, que só poderão ser feitas por entidades habilitadas, mediante 

autorização especial da Comisão Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP, 

proibindo a remessa para o exterior de embriões congelados, o intercâmbio científico 

com outros países e a comercialização dos resultados de eventuais pesquisas. 

A proposição legislativa em questão acaba por manter as disposições 

originárias do artigo 5º da Lei de Biossegurança, adicionando, entretanto, por seu 

artigo 1º os §§4º a 14º ao referido dispositivo legal, destinados a melhor 

regulamentar as pesquisas e terapias com células-tronco embrionárias no Brasil. 

Institui-se, por intermédio do §4º a obrigatoriedade das instituições de 

pesquisa estarem especificamente habilitadas, mediante autorização especial, para 

se utilizarem de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro não utilizados 

no respectivo procedimento. Tal autorização, a teor do §5º, será concedida pela 

                                                 
502  CÂMARA DOS DEPUTADOS. Projeto de Lei n. 3067/2008. Brasília: 2008. Disponível em: 
<goo.gl/xzrHWZ>. Acesso em: 05 nov. 2017. 
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Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP ou quem dela receber 

delegação específica após análise e constatação do preenchimento de critérios que 

comprovem condições efetivas e idôneas para o exercício da atividade503.  

Merece nossas críticas, entretanto, a adoção, por parte do legislador, de 

critérios absolutamente genéricos e subjetivos, tais como a chamada orientação 

pelos “princípios do desenvolvimento científico, da ética e do humanismo”, que o 

pesquisador responsável seja detentor do grau de doutor por “universidade de 

notável reconhecimento acadêmico”, sem promover qualquer tipo de esclarecimento 

a respeito de suas definições, o que poderá ensejar arbitrariedades e consequente 

cerceamento da liberdade científica pelo referido órgão concedente. 

Permite em seu §6º que as instituições detentoras de tal autorização especial 

solicitem às clínicas de reprodução humana assistida embriões congelados para fins 

de pesquisa, disposição essa com a qual, da maneira como se encontra redigida, 

efetivamente não podemos concordar, na medida em que torna referidos 

estabelecimentos de saúde reprodutiva em fornecedores de matéria-prima, 

promovendo reificação de embriões humanos saudáveis e plenamente capazes de 

promover uma gestação sadia. Nesse sentido, compreendemos que seria muito bem 

vindo o estabelecimento de critérios adequados para a constatação da chamada 

inviabilidade evolutiva ou efetiva morte embrionária, condição sine qua non à 

posterior doação para o desenvolvimento de tais projetos de pesquisa. 

Por sua vez, o §7º assevera que as clínicas de reprodução humana assistida 

detentoras de embriões congelados devem (i) estar devidamente qualificada pelas 

normas vigentes da Anvisa; (ii) zelar pela segurança e qualidade dos embriões sob 

sua responsabilidade; (iii) ceder os embriões que não têm perspectiva de uso, em 

doação, mediante solicitação formal das instituições de pesquisa autorizadas na 

                                                 
503 Segundo o §5º, são critérios para concessão da referida autorização especial: I – que os objetivos 
e meios de realização da pesquisa sejam orientados pelos princípios do desenvolvimento científico, da 
ética e do humanismo; II - que o pesquisador responsável detenha, no mínimo, título de doutoramento 
em universidade de notável reconhecimento acadêmico qualificada pelo Ministério da Educação (MEC) 
e que mantenha linha de pesquisa em genética ou reprodução humana ligada á matéria; III – que 
qualquer participação de capital estrangeiro para financiamento da investigação seja explicitada no 
protocolo da pesquisa e sua forma e conteúdos sejam esclarecidos, de maneira suficiente e 
concordantes com os critérios definidos para esta participação, em regulamento desta lei, e que se 
enquadre nos princípios do desenvolvimento científico, da ética e do humanismo sem contrapartida 
que contrarie o estabelecido na legislação vigente. 
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forma desta lei, garantindo sua qualidade; (iv) absterem-se de comercializar 

embriões, sob pena de enquadrarem-se no § 3º do artigo 5º da Lei n. 11.105/2005. 

Analisando detidamente tal dispositivo contido no Projeto de Lei n. 3067/2008, 

a primeira crítica que temos a fazer é de que, realmente, compreende o legislador 

em questão que o embrião humano criopreservado nada mais é que um bem, 

afastando da ordem jurídica a sua natureza iminentemente humana, atribuindo às 

clínicas de reprodução humana assistida a qualidade de detentoras de tais embriões, 

conservando a sua posse em nome alheio e em cumprimento de suas ordens e 

instruções, a saber, os genitores. Tanto isso é verdade que estabelece-se, inclusive, 

um dever de tais estabelecimento de saúde garantirem a qualidade e segurança de 

referido “produto”, sujeitando-os, consequentemente, ao uso, cessão – seja lá de 

qual maneira isso se implementaria – e, finalmente, à efetiva doação, 

independentemente do cumprimento de qualquer protocolo destinado à constatação 

da inviabilidade evolutiva ou morte embrionária. 

Proibe-se, a partir do §8º da referida proposição legal, a remessa para o 

exterior de embriões humanos congelados referidos no artigo 5º da Lei de 

Biossegurança ou de produtos decorrentes de sua manipulação, mesmo para fins 

terapêuticos ou de pesquisa, ao que, nos parece, ter optado o legislador pelo pior 

dos dois mundos, na medida em que, deixando de reconhecer a natureza humana do 

embrião pré-implantatório criopreservado, o que se mostra um verdadeiro absurdo 

diante de todos os argumentos por nós colocados ao longo do presente trabalho, 

ato contínuo, optando pela sua reificação e redução a um mero insumo de pesquisa, 

deixa de promover eventual desenvolvimento e intercâmbio científico ao proibir a 

remessa de embriões criopreservados e produtos dele derivados ao exterior, o que 

se ratifica pelo §§ 9º e 10 que expressamente proíbe “a comercialização, direta ou 

indireta, dos resultados das pesquisas” e “o envio dos resultados das pesquisas a 

outros países, inclusive para efeito de intercâmbio científico”, salvo em casos 

expressamente autorizados pelo CONEP, garantindo-se o princípio da reciprocidade. 

Simplesmente incompreensível. 

No mesmo sentido, vê-se que o §11 garante a aplicação universal dos 

resultados obtidos por meio das pesquisas com células-tronco embrionárias, sem 
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discriminação social, estipulando-se em seu §12, consequentemente, que 

“os resultados das pesquisas não podem ser objeto de privilégio em matéria de 

patentes, registro sanitário ou outro instituto que cerceie sua aplicação universal”, 

disposição essa que, no nosso sentir, cerceia o legítimo direito do pesquisador 

científico de proceder ao registro de invenção oriunda dos resultados científicos por 

ele obtidos através de seus árduos estudos, com o que também não podemos 

concordar, quer seja pelo claríssimo intuito de estatizar o esforço, a iniciativa e a 

dedicação intelectual alheio, quer seja pelos próprios efeitos contraproducentes de 

tal medida, retirando sobremaneira o interesse de qualquer pesquisador em 

promover estudos em tal área. 

A verificação do cumprimento das disposições e respectivos regulamentos, 

segundo o disposto no §13 da referida proposição legal, será de competência das 

autoridades do sistema nacional de vigilância sanitária, às quais será atribuída a 

incumbência de (i) a qualquer momento, requisitar protocolos para revisão ética e 

realizar inspeções no desenvolvimento das pesquisas referidas no artigo 5º da Lei de 

Biossegurança, ou seja, aqueles envolvendo células-tronco embrionárias e; 

(ii) aplicar penalidades e outras medidas administrativas consideradas necessárias a 

cada caso, inclusive a interdição da pesquisa, conforme a legislação vigente. 

Finalmente, o §14 estabelece a responsabilidade subjetiva para a apuração da 

responsabilidade civil daqueles que levarem a efeito condutas que venham a infringir 

quaisquer disposições da Lei de Biossegurança, disposição essa que se mostra 

absolutamente inócua, haja vista que a aplicação da responsabilidade subjetiva é 

regra, afigurando-se a responsabilidade objetiva como exceção, instituída, esta sim, 

por intermédio de disposição legal específica. 

 

§2. PROJETO DE LEI N. 7.701/2010 

 

Dispondo sobre a utilização post mortem de sêmen do marido ou companheiro 

por sua viúva ou ex-companheira, o Projeto de Lei n. 7701/2010 504 , de autoria 

                                                 
504  CÂMARA DOS DEPUTADOS. Projeto de Lei n. 7701/2010. Brasília: 2010. Disponível em: 
<goo.gl/5vZbKA>. Acesso em: 05 nov. 2017. 
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da Deputada Federal Dalva Firgueiredo, tem por objetivo acrescentar o artigo 1597-A 

ao Código Civil, com a seguinte disposição: 

 

Art. 1.597-A. A utilização de sêmen, depositado em banco de 
esperma, para a inseminação artificial após a morte do marido ou 
companheiro falecido, somente poderá ser feita pela viúva ou ex-
companheira com a expressa anuência do marido ou companheiro 
quando em vida, e até trezentos dias após o óbito. 

 

 Inserido no capítulo que trata da filiação, a proposição legal acima 

mencionada permite que a viúva ou ex-companheira se utilize do sêmen do marido 

ou companheiro falecido depositado em banco de esperma para a realização 

inseminação artificial post mortem desde que haja autorização expressa do de 

cujus e se referido procedimento se der em até trezentos dias após o óbito. 

 Cabem aqui algumas observações, sendo a primeira delas atinente à 

especificidade utilizada pelo legislador em referida proposição, na medida em que, 

como se sabe, a inseminação artificial é uma das espécies de reprodução humana 

assistida, sendo certo que, optando pela sua utilização apenas mediante a 

utilização de tal técnica reprodutiva exclui, por exemplo, a fertilização in vitro – FIV 

e a injeção intracitoplasmática de espermatozoides – ICSI, procedimentos 

muitíssimos utilizados em todo o mundo. 

 Não obstante, utiliza-se desnecessariamente do lapso temporal de trezentos 

dias para presunção de filiação, na medida em que a própria existência de um 

documento escrito de onde conste a autorização do de cujos para a utilização post 

mortem de suas células germinativas já se mostra, no nosso sentir, mais do que 

suficiente para que se estabeleça tal presunção. Ademais, vincula a própria 

utilização do sêmen à observância do referido lapso temporal, o que não se pode 

admitir, até porque a presunção trazida pelo artigo 1597 do Código Civil é juris 

tantum, comportando prova em contrário, não se podendo a ela vincular, 

razoavelmente, a utilização de tal material genético. 

 Sendo assim, muito embora se mostre sobremaneira interessante a iniciativa 

de permitir-se por força de Lei a utilização post mortem de gametas masculinos 

pela viúva ou ex-companheira, a limitação do espectro de atuação do referido 
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dispositivo legal à inseminação artificial, a forma de presunção de filiação 

estabelecida e, ainda, a condicionante referente à utilização de referidos gametas 

em até trezentos dias do falecimento do marido ou companheiro, no nosso sentir, 

são pontos que merecem detida reflexão. 

 

§3. PROJETO DE LEI N. 3.977/2012 

 

Traçando diretrizes a respeito do acesso às técnicas de preservação de 

gametas e de reprodução humana assistida a pacientes em idade reprodutiva 

submetidos ao tratamento de câncer, o Projeto de Lei n. 3977/2012505, de autoria do 

Deputado Federal Lael Varella, apensado ao Projeto de Lei n. 1184/2003, garante 

em seu artigo 1º o acesso à preservação, conservação, distribuição e transferência 

de gametas de tais cidadãos, para serem utilizados, quando assim julgar, em 

processo de Reprodução Assistida, no âmbito do Sistema Único de Saúde — SUS. 

Isso porque a quimioterapia e a radioterapia, não obstante ao fato de combaterem as 

células cancerígenas, invariavelmente, também acabam por atacar as células 

reprodutivas, causando a infertilidade do paciente e afetando, em última análise, 

o próprio planejamento familiar. 

Assim, o parágrafo único do artigo 1º estabelece que o cidadão que se 

enquadrar nos critérios estabelecidos no caput terá prioridade para a coleta de 

gametas, proposição legislativa que se mostra sobremaneira sensível e adequada 

diante do grave quadro de saúde do paciente e da possibilidade real de o 

tratamento contra o câncer afetar a potência de suas células germinativas. 

O artigo 2º, por sua vez, estabelece que o consentimento livre e esclarecido 

será essencial tanto para a coleta de gametas quanto para a própria realização do 

procedimento médico de reprodução humana assistida, sendo proibida a 

manifestação de tal vontade por meio de procurador. Tal manifestação de vontade 

será manifestada por intermédio de instrumento particular que deverá conter, 

necessariamente (i) a indicação médica específica de emprego de técnicas de 

                                                 
505  CÂMARA DOS DEPUTADOS. Projeto de Lei n. 3977/2012. Disponível em: <goo.gl/i8hMu9>. 
Acesso em: 05 nov. 2017. 
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tratamento oncológico consideradas infertilizantes e; (ii) os aspectos técnicos e as 

implicações médicas das diferentes fases das modalidades de reprodução humana 

assistida tecnicamente disponíveis. 

Tal proposição, no nosso sentir, mostra-se absolutamente adequada, 

na medida em que traz para o âmbito do Sistema Único de Saúde uma 

necessidade que se mostra muitíssimo presente e delicada, proporcionando a 

pacientes que se submeteram ao tratamento de câncer a possibilidade de vencida 

a doença, darem seguimento às suas vidas e, notadamente, ao sonho da 

maternidade ou paternidade. 

 

§4. PROJETOS DE LEI N. 4.892/2012, 115/2015 E 7.591/2017 

 

Elaborado pela Professora Dra. Ana Cláudia Silva Scalquette, conselheira da 

Comissão de Biotecnologia e Estudos sobre a Vida da Ordem dos Advogados do 

Brasil – Seccional São Paulo, o anteprojeto do Estatuto da Reprodução Assistida foi 

trazido à apreciação do Congresso Nacional por intermédio do Projeto de Lei n. 

4892/2012506, de autoria do Deputado Federal Eleuses Paiva, tendo por objetivo 

regular a aplicação e utilização das técnicas de reprodução humana assistida e 

seus efeitos no âmbito das relações civis sociais. Tal projeto, acabou por ser 

integralmente reproduzido pelo Deputado Federal Juscelino Rezende Filho quando 

da apresentação do Projeto de Lei n. 115/2015507, de sua autoria. 

A mais recente proposição legislativa, apresentada pelo Deputado Federal 

Jusceino Rezende filho, traz em seu corpo 106 artigos que regulamentam seu 

(i) objetivo; (ii) as práticas vedadas; (iii) a proteção principiológica; (iv) a cessão 

temporária de útero; (v) a criopreservação de gametas e embriões; (vi) a reprodução 

assistida post mortem; (vii) o consentimento informado e a manifestação conjugal; 

(viii) as partes que podem submeter-se ao procedimento; (ix) seus direitos e deveres; 

(x) a presunção de filiação; (xi) as ações de investigação de vínculo biológico e 

                                                 
506  CÂMARA DOS DEPUTADOS. Projeto de Lei n. 4892/2012. Brasília: 2012. Disponível em: 
<goo.gl/RavA6t>. Acesso em: 06 nov. 2017. 
507  CÂMARA DOS DEPUTADOS. Projeto de Lei n. 115/2015. Brasília: 2015. Disponível em: 
<goo.gl/Gi4ix6>. Acesso em: 06 nov. 2017. 



239 
 

negatória de paternidade; (xii) o sistema de responsabilização civil; (xiii) os direitos 

pessoais e patrimoniais dos nascidos por meio das técnicas de reprodução humana 

assistida; (xiv) o Sistema Nacional de Reprodução Assistida; (xv) as sanções 

administrativas; (xvi) as infrações criminais e, finalmente; (xvii) as disposições finais 

do Estatuto da Reprodução Humana Assistida. 

Dentre os dispositivos que se mostram mais interessantes no âmbito do 

referido Projeto de Lei, podemos citar o artigo 3º que, muito embora se utilize do 

estado atual da técnica, citando textualmente os procedimentos médicos cuja 

utilização visa regulamentar, por intermédio de seu §1º deixa claro que “as técnicas 

acima elencadas não excluem outras que objetivem a facilitação da reprodução 

humana, desde que não contrariem normas éticas e diretrizes do Conselho Federal 

de Medicina”, preocupando-se com a constituição de um Estatuto cuja efetividade se 

prolongue no tempo. 

O artigo 6º, especificamente em seu §3º, elenca, dentre as práticas vedadas, a 

chamada “confusão na inseminação ou fertilização artificial”, segundo a qual, 

conforme o texto expresso do dispositivo em apreço, “são misturados o material 

genético de um dos pretensos genitores e o material genético de doador para 

suscitar dúvida quanto à origem biológica do ser concebido”. Compreendemos que a 

proibição se mostra sobremaneira adequada, principalmente sob a perspectiva da 

satisfação do chamado direito às origens, na medida em que tal prática acaba por 

dificultar sobremaneira o seu exercício. 

Muito embora o artigo 13 da referida proposição legal estabeleça que os 

dados dos doadores e receptores serão coletados, tratadas e guardadas com o mais 

estrito e absoluto sigilo, no intuito de resguardar suas respectivas identidades civis, o  

artigo 19, por sua vez, salvaguarda o direito da pessoa nascida por meio das 

técnicas de reprodução humana assistida por doador de conhecer a sua origem 

biológica para garantir, sempre mediante autorização judicial (i) a preservação de 

sua vida; (ii) a manutenção de sua saúde física; (iii) sua higidez psicológica e, ainda; 

(iv) em outros casos graves que, a critério do juiz, sejam assim reconhecidos no 

âmbito de ação de investigação de vínculo biológico, sendo certo que, a teor do 

quanto disposto no artigo 48, tal reconhecimento não implicará em nenhum vínculo 
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de filiação entre o ser concebido com material genético doado e o respectivo doador, 

mesmo que a identidade deste venha a ser revelada. A exigência de utilização da via 

judicial para obtenção de tais informações mostra-se, no nosso sentir, 

excessivamente burocrática e custosa, dificultando sobremaneira o exercício do 

direito em questão. 

Ademais, o parágrafo único do mesmo artigo 19 garante também ao doador 

de células germinativas, o direito ao conhecimento de sua descendência genética, 

desde que judicialmente comprovada a gravidade do caso em concreto e a efetiva 

necessidade de acesso a tais informações. 

 Por sua vez, o artigo 16 da referida proposição legal repete equívoco cometido 

pelo Projeto de Lei n. 2.061/2003, atribuindo ao médico responsável pelo tratamento 

a atribuição de garantir que o doador tenha “semelhança fenotípica”, além de 

imunológica e a máxima compatibilidade com os receptores. Como dito alhures, 

compreendemos que, a menos que haja uma manifestação de vontade expressa 

por parte dos receptores, a instituição de um dever per si, instituído por força de Lei, 

acaba por incentivar, ainda que de maneira oblíqua, a prática da eugenia, com o 

que não podemos concordar. 

 Utilizando-se do termo “cessionária” equivocadamente ao invés de “cedente”, 

o artigo 23 do Projeto de Lei em análise estabelece que deverá a mulher que cede 

seu útero temporariamente para gestação substituta manter grau de parentesco até 

segundo grau, sem apontar, entretanto, se este se daria em linha reta ou 

transversal, fazendo presumir que tal substituição poderá se dar em qualquer delas. 

 O artigo 24 estabelece que o pacto de gestação de substituição deverá ser 

homologado judicialmente antes mesmo do início dos procedimentos médicos 

voltados à sua efetivação, sendo certo que a inexistência de tal homologação 

levará à nulidade do acordo de vontades pela inobservância da forma prescrita em 

Lei, considerando-se, nesse caso, a geratrix como mãe para todos os efeitos legais. 

 No que diz respeito à criopreservação de gametas e embriões, os artigos 27 

a 32 permitem o congelamento de células germinativas, proibindo-se, em 

contrapartida, a concepção de embriões humanos em número superior ao 
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necessário à transferência em razão da idade da mulher508, salvo se, em caráter 

excepcional e por indicação médica, não for recomendada a sua transferência 

imediata ao útero materno. Entretanto, antes da criopreservação, tanto a receptora 

quanto seu cônjuge ou companheiro manifestarão sua vontade por escrito a 

respeito do destino de tais embriões no caso de rompimento da sociedade conjugal, 

da união estável, doença grave, falecimento ou, até mesmo, de desistência do 

tratamento, podendo optar pela (i) implantação; (ii) entrega para adoção ou; 

(iii) envio para pesquisa científica. 

 As hipóteses de destino trazidos pelo dispositivo em questão nos parecem 

melhor interpretadas, até mesmo em observância ao princípio pro homine, 

mediante claro escalonamento, priorizando-se, em absoluto, a implantação pelos 

próprios genitores, sucedida pela colocação para adoção por terceiros interessados 

e, somente em última análise, esgotadas todas as chances de implemento do 

direito de nascer e apenas após a constatação da inviabilidade evolutiva ou morte 

embrionária, o envio de tais embriões para pesquisa científica. Portanto, a 

manifestação de vontade dos genitores cingir-se-ia, na verdade, única e 

exclusivamente ao desejo de proceder, eles mesmos, à implantação ou, inexistindo 

esse, à sua consequente destinação para acolhimento implantatório, haja vista que 

o envio para pesquisas científicas, visto implicar em sua inafastável destruição, não 

pode ser admitido. 

 Ainda no que diz respeito ao acolhimento implantatório, o Projeto de Lei em 

análise traz em seu artigo 34 interessantíssima disposição, asseverando que a 

adoção de embriões seguirá as regras do Estatuto da Criança e do Adolescente no 

que couberem e não contrariarem o referido Estatuto da Reprodução Humana 

Assistida, estabelecendo o prazo de cento e oitenta dias para que o Conselho 

Nacional de Reprodução Assistida proceda à criação de um Cadastro Nacional de 

Adoção de Embriões, algo similar, pelo menos conceitualmente, ao Snowflakes 

                                                 
508 Segundo dispõe o referido Projeto de Lei em seu artigo 29, “o número de embriões a serem 
transferidos para a receptora será de: I – até dois embriões, em mulheres com até 35 anos; II – até 
três embriões, em mulheres entre 36 e 39 anos; III – até quatro embriões, em mulheres com 40 anos 
ou mais”. 
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Embryo Adoption Program por nós já mencionado, iniciativa que entendemos ser 

absolutamente louvável por parte do legislador. 

 No que diz respeito à reprodução assistida post mortem, dispõem os artigos 

35 e 36 do Projeto de Lei que as células germinativas masculinas ou femininas, 

assim como o embrião já concebido, poderão ser utilizados após a morte de seus 

doadores ou genitores, desde que haja manifestação escrita de vontade de onde 

conste (i) a pessoa que deverá gestar o embrião, caso este já esteja concebido ou; 

(ii) a quem deverá ser destinado o gameta, seja óvulo ou espermatozoide, bem 

como quem efetivamente gestará o embrião após a sua concepção. Em todo caso, 

a pessoa escolhida para utilizar os gametas ou embriões deverá manifestar 

expressamente a sua anuência em tal documento. 

 Em relação à presunção de filiação, estabelece a referida proposição legal 

em seus artigos 47 a 49 que esta se dará pela simples utilização de quaisquer das 

técnicas de reprodução humana assistida pelos cônjuges ou companheiros que a 

ela se submeteram, mesmo que se trate de fertilização post mortem, afastando-se 

corretamente do equívoco cometido pelo Projeto de Lei n. 7701/2010 em adotar o 

prazo de trezentos dias para estabelecimento de tal presunção. Não obstante, 

proíbe-se qualquer tipo de menção, no registro de nascimento da pessoa, 

a respeito da forma de sua concepção. 

 Ainda no que diz respeito à filiação, é interessante frisar que, com o 

julgamento conjunto da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 

132/RJ e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.277/DF, onde reconheceu-se 

enquanto entidade familiar a união homoafetiva, com eficácia erga omnes e eficácia 

vinculante perante a Administração Pública e todos os órgãos integrantes do Poder 

Judiciário e, ainda, com o consequente advento do Provimento n. 52 do Conselho 

Nacional de Justiça509, que dispõe a respeito do registro de nasciento e emissão da 

respectiva certidão dos filhos havidos por reprodução humana assistida, deverá o 

referido dispositivo, constante do Projeto de Lei em análise, sofrer necessárias 

alterações para permitir o registro de filhos havidos por técnicas de reprodução 

                                                 
509  CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Provimento n. 52/2016. Brasília: 2016. Disponível em: 
<goo.gl/6tMjrD>. Acesso em: 19 dez. 2017. 
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humana assistida, mediante o comparecimento de ambos os pais, seja o casal 

hetero ou homoafetivo, munidos da documentação exigida para o referido ato. 

 Tal reconhecimento, diga-se de passagem, se mostra mais do que acertado, 

na medida em que, tal como muito bem apontado por Jorge Shiguemitsu Fujita, 

“a pós modernidade traz a marca da mairo sensibilidade e afetividade na relação 

paterno-materno-filial, a ponto de podermos, na atualidade, falar do afeto não mais 

como valor ético, mas também como valor ou princípio jurídico”510, relação essa 

que independe do tipo de relacionamento existente entre aqueles que desejam a 

paternidade ou maternidade, se hétero ou homoafetivo. 

 Os artigos 50 a 52 do Projeto de Lei em análise regulamentam as hipóteses 

de manejo das ações de investigação de vínculo biológico e negatória de 

paternidade ou maternidade, permitindo pela disposição de seu artigo 51 a 

propositura dessa última diante de casos de “erro de consentimento quanto à 

utilização da inseminação ou fertilização heteróloga ou em caso de fraude em razão 

de infidelidade do outro genitor, tanto na modalidade homóloga quanto na 

heteróloga”. 

No nosso sentir, referido regramento se mostra adequado ao ordenamento 

jurídico hoje vigente, na medida em que, a teor do artigo 1597, inciso V, do Código 

Civil, mostra-se essencial a prévia e consciente autorização do cônjuge para que 

haja presunção de filiação dos filhos havidos por reprodução assistida por doador, 

de maneira que, comprovadamente viciada referida manifestação de vontade, elide-

se referida presunção, mostrando-se, consequentemente, cabível o manejo da 

ação negatória de paternidade ou maternidade.  

Quanto à hipótese de fraude em razão de infidelidade do outro genitor, muito 

embora a teor do artigo 1600 do Código Civil não possa ela ser considerada 

isoladamente para ilidir a presunção de paternidade, igual direito assiste ao cônjuge 

enganado, seja nos casos de reprodução humana assistida homóloga ou por 

doador, baseado na inexistência de vínculo biológico no primeiro caso e no vício de 

consentimento no segundo. 

                                                 
510 FUJITA, Jorge Shiguemitsu. Filiação. São Paulo: Atlas, 2011, p. 16. 
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 O artigo 52 do Projeto de Lei em apreço permite, por sua vez, o manejo de 

ação negatória de paternidade ou maternidade “se houver fundada suspeita de que 

não foi aplicada pelo médico a técnica escolhida no termo de consentimento 

informado”, apontando em seu parágrafo único que o reconhecimento de tal erro 

médico não desconstituirá o vínculo paterno-filial existente.  

O dispositivo possui redação sobremaneira vaga e imprecisa, haja vista que, 

se o termo de consentimento informado tiver previsto a utilização da fertilização 

in vitro e o médico tiver se utilizado da ICSI, não se haverá de falar em negatória de 

paternidade ou maternidade. Entretanto, se referido termo tiver previsto reprodução 

artificial homóloga e se tiver implementado reprodução assistida heteróloga, terá 

lugar a referida ação negatória, todavia, a teor do parágrafo único do mesmo 

artigo 52, “a sentença que reconhecer o erro médico não desconstituirá o vínculo 

paterno-filial existente”, o que se mostra razoável, na medida em que tal conduta 

profissional, em última análise, acarretará em vício de consentimento de ambos os 

cônjuges, não se podendo admitir que a criança fruto de tal circunstância padeça 

pelo duplo afastamento de sua filiação, tanto pelo lado materno quanto paterno. 

O artigo 54 da referida proposição legislativa estabelece a responsabilização 

civil e criminal do médico que venha a violar “os deveres contratuais estabelecidos 

entre as partes ou que, de qualquer outra forma, desrespeite os princípios da 

dignidade da pessoa humana, da boa-fé objetiva ou da autonomia da vontade”, 

merecendo críticas no que diz respeito (i) à atribuição de responsabilização civil tão 

somente à pessoa física do médico e não da clínica ou serviço de reprodução 

humana assistida ao qual se encontra ele vinculado, possuindo natureza 

compensatória e inter parts e; (ii) à ausência de um parágrafo único que, não 

obstante à responsabilidade individual, estabeleça um plus relativo a aplicação 

cumulada de outra reparação civil, de ordem coletiva e destinada a um fundo 

público de fomento à preservação da vida humana embrionária, frente ao ato de 

desrespeito ao princípio da dignidade do embrião humano pré-implantatório lesado 
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ou destruído, enquanto resposta à sociedade, assumindo a referida indenização as 

facetas punitiva e preventiva, materializadas pelo importe excedente à primeira511. 

Tomando por base o magistério de Rodrigo Xavier Leonardo, segundo o qual 

“a responsabilidade contratual é fundamentada nos arts. 389 a 405, enquanto a 

responsabilidade civil extracontratual é prevista nos arts. 186 a 188, bem como nos 

arts. 927 a 954, do CC/2002” 512 , tem-se que a primeira espécie de 

responsabilização cingir-se-á à regência dos casos à relação jurídica existente 

entre as clínicas e serviços de reprodução humana assistida e seus respectivos 

pacientes, oriundos do contrato de prestação de serviços outrora celebrado, 

enquanto a segunda espécie regerá a existência e efetiva apuração do dano 

causado à coletividade em razão da violação do princípio da dignidade humana. 

A proposta por nós apresentada, entretanto, deverá ser manejada de acordo 

com o princípio da proporcionalidade, devendo o julgador, na análise do caso 

concreto, ponderar eventual excesso de punição resultante da sobreposição de 

indenizações, tal como bem assevera Fernanda Orsi Baltrunas Doretto ao tratar do 

chamado dano moral coletivo: 

 

O problema que se afigura é a necessidade de reparação individual, 
e a cumulação das indenizações, fazendo com que o lesado sofra 
um ônus excessivo pelo ilícito. [...] Como, então, dar medida à 
indenização por danos morais de caráter punitivo, sem que isso crie 
um excesso de penas para o autor do ilícito? A experiência 
americana mostra que esse é o grande perigo das indenizações 
punitivas, o chamado overkill. O desejo de reparar o dano sofrido 
por cada um dos lesados acaba por consumir todo o patrimônio do 
autor do ilícito. Não há como conferir uma solução para o problema. 
A situação que se afigura deverá contar com o discernimento não só 
do autor da ação para a defesa de interesses coletivos, bem como 
do julgador da demanda513. 

 
                                                 
511 MELO, Diogo Leonardo Machado de. Ainda sobre a função punitiva da reparação dos danos 
morais (e a destinação de parte da indenização para entidades de fins sociais – artigo 883, 
parágrafo único, do Código Civil de 2002). Revista de Direito Privado, v. 26, jun/2006, pp. 105 e ss. 
512  LEONARDO, Rodrigo Xavier. Responsabilidade civil contratual e extracontratual: primeiras 
anotações em face do novo Código Civil brasileiro. Revista de Direito Privado. São Paulo, v. 5, n. 19, 
jul/set. 2004, p. 260. 
513  DORETTO, Fernanda Orsi Baltrunas. Dano moral coletivo. Tese apresentada no âmbito do 
programa de pós-graduação da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo como exigência 
parcial para a obtenção do título de Doutor em Direito, sob a orientação do Professor Doutor Álvaro 
Villaça Azevedo. São Paulo: FDUSP, 2008, pp. 112-113. 
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No que diz respeito aos direitos pessoais e patrimoniais das pessoas 

nascidas pelas técnicas de reprodução humana assistida, dispõe o artigo 59 que 

em caso de fecundação post mortem, restará garantido o direito sucessório do 

descendente desde que a gravidez em até três anos da abertura da sucessão do 

genitor que expressamente autorizou a utilização de suas células germinativas ou 

embriões criopreservados. Nesse caso, havendo gametas ou embriões 

criopreservados, dar-se-á lugar à sucessão provisória até que decorra o referido 

lapso temporal ou se tenha notícia de eventual gravidez, sendo certo que, em 

ambos os casos, tornar-se-á definitiva a sucessão. 

Por fim, estabelece-se como condutas criminosas (i) a criação de embriões 

para fins de investigação de qualquer natureza (artigo 78); (ii) a criação de 

embriões com a finalidade de escolha de sexo, eugenia ou para originar híbridos ou 

quimeras (artigo 79); (iii) a intervenção sobre o genoma humano com vistas à sua 

modificação sem finalidade de terapia gênica da descendência (artigo 80); 

(iv) a mistura o material genético de duas ou mais pessoas causando a confusão na 

origem biológica do ser concebido por técnica de reprodução assistida (artigo 81); 

(v) a criação de seres humanos geneticamente modificados ou clones (artigo 82); 

(vi) a redução embrionária (artigo 83); (vii) a destruição de embriões humanos, 

excetuados os casos previstos em referida proposição legislativa (artigo 84); 

(viii) o descarte de embriões humanos (artigo 85); (ix) a produção de embriões que 

excedem o número necessário à transferência em razão da idade da mulher, nos 

termos do artigo 29 (artigo 90); (x) dar ao embrião humano criopreservado 

finalidade diversa daquelas previstas no artigo 32 (artigo 91). 

Por fim, em suas disposições finais, o Projeto de Lei em apreço aponta em 

seu artigo 104 que “o embrião pode ser fideicomissário em substituição 

testamentária, figurando como exceção à regra da concepção prevista no art. 1.952 

do Código Civil de 2002”, disposição com a qual concordamos pelos mesmos 

motivos que nos levaram a compreender pela possiblidade de o embrião 

criopreservado figurar como beneficiário de herança na condição de herdeiro 

testamentário, a saber: se o ordenamento jurídico brasileiro, a teor do artigo 1.799, 

inciso I, do Código Civil, atribuição tal benesse à prole eventual, inexiste 
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razoabilidade em eventual óbice ao deferimento de tal benefício ao embrião 

criopreservado, na medida em que sua perpectiva de vida se mostra mais presente 

e atual do que da prole eventual em razão da já ocorrida concepção. Assim, 

compreendemos pela adequação de tal medida, para o fim de que seja inserida tal 

exceção no bojo do artigo 1.952 do Código Civil. 

Por fim, o Projeto de Lei n. 7591/2017, de autoria do Deputado Federal 

Carlos Bezerra, tem por objeto o acréscimo de um parágrafo único ao artigo 1.798 

do Código Civil, prevendo que “legitimam-se a suceder, ainda, as pessoas 

concebidas após a abertura da sucessão com o auxílio de técnicas de reprodução 

assistida”, disposição essa que, no nosso sentir, muito embora se mostre 

sobremaneira interessante, reputa-se por incompleta. 

Isso porque, não obstante ao fato da concepção trazer, per si, o direito do 

embrião humano pré-implantatório de suceder, deixou a proposição legislativa de 

prever a forma pela qual tal direito será titularizado, se a título de herdeiro legítimo ou 

testamentário. 

Tal como já tratado por nós no bojo do presente trabalho, compreendemos que, 

muito embora, realmente, deva ser atribuída capacidade sucessória ao embrião 

humano pré-implantatório desde a sua concepção, mesmo que essa se dê após a 

abertura da sucessão, o status de filho e, consequentemente, de herdeiro legítimo 

só pode ser adquirido após a implantação no útero materno, situação essa que, 

per si, exclui a possibilidade de acolhimento implantatório por terceiros e evidente 

confusão relativa à efetiva filiação e, consequentemente, à sucessão. 

Dessa forma, deveria referido Projeto de Lei ter previsto que, muito embora 

legitime-se o embrião humano pré-implantatório a suceder mesmo que concebido 

após a abertura da sucessão, tal legitimidade cingir-se-ia à condição de herdeiro 

testamentário, tal como já salientado alhures. 

Por fim, instqa salientar que, diferentemente da maioria das proposições 

legislativas outrora analisadas nos parágrafos antecedentes, os Projetos de Lei n. 

4892/2012, 115/2015 e 7591/2017 estão em pleno trâmite na Comissão de 
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Constituição de Justiça e de Cidadania, tendo sido por ela respectivamente 

recebidos em 21/02/2013514, 04/03/2015515 e 25/05/2017516, ali permanecendo. 

 

SEÇÃO III. PROPOSIÇÕES RELATIVAS AO ESTATUTO DO EMBRIÃO HUMANO 

 

Sendo assim, diante de tudo quanto exposto, pedimos vênia para 

adicionarmos aos comentários acima realizados algumas proposições que, com 

fundamento nas observações delineadas ao longo do presente trabalho, 

compreendemos por interessantes à satisfatória tutela civil do embrião humano pré-

implantatório, a saber: 

1. Reconhecimento ao embrião humano pré-implantatório, membro 

pertencente à espécie humana desde o momento de sua concepção, do status de 

pessoa e, portanto, de titularidade dos direitos à vida e à dignidade, bem como à 

tutela jurídica civil daí advinda, possibilitando-se a sua continuidade evolutiva e, 

consequentemente, seu pleno desenvolvimento enquanto ser humano; 

2. O direito à vida, assim como todos os demais direitos de personalidade 

devem ser reconhecidos ao embrião humano pré-implantatório desde o momento da 

concepção, estando eles vinculados à condição resolutiva do nascimento sem vida 

ou, ainda, à constatação de inviabilidade evolutiva ou morte embrionária; 

3. Proibição da utilização do diagnóstico genético pré-implantatório e das 

técnicas de reprodução humana assistida para a prática (i) da ectogênese, por meio 

de úteros artificiais precoces; (ii) da hibridação, ainda que para fins diagnósticos; 

(iii) da criação de embriões humanos com a finalidade de experimentação ou outros 

fins que não reprodutivos; (iv) de qualquer forma de eugenia, de intervenções que 

tenham por objetivo alterar a composição genética do embrião ou gametas ou, 

ainda, predeterminar características genéticas, salvo se por motivo de diagnóstico 

                                                 
514  CÂMARA DOS DEPUTADOS. Tramitação do Projeto de Lei n. 4892/2012. Brasília: 2012. 
Disponível em: <goo.gl/U96rvK>. Acesso em: 28 nov. 2017. 
515  CÂMARA DOS DEPUTADOS. Tramitação do Projeto de Lei n. 115/2015. Brasília: 2015. 
Disponível em: <goo.gl/n4xS1g>. Acesso em: 28 nov. 2017. 
516  CÂMARA DOS DEPUTADOS. Tramitação do Projeto de Lei n. 7591/2017. Brasília: 2017. 
Disponível em: <goo.gl/qRvnDj>. Acesso em: 28 nov. 2017. 
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ou tratamentos voltados ao benefício da vida e da saúde do próprio embrião e; 

(v) da clonagem reprodutiva. 

4. Proibição da prática de implantação de embriões humanos em úteros 

animais ou artificiais; 

5. Proibição da compra e venda de embriões humanos; 

6. Proibição da fertilização, através de quaisquer técnicas atualmente 

existentes ou porventura supervenientes, de mais embriões em número superior ao 

estritamente necessário ao sucesso da reprodução humana assistida; 

7. Proibição da concepção de embriões humanos para quaisquer outras 

finalidades que não a reprodução humana assistida; 

8. Proibição da supressão embrionária; 

9. Proibição da prática de engenharia genética em célula germinal humana, 

zigoto ou embrião humano, capaz de colocar em risco o seu patrimônio genético, 

que se mostra intangível e que deve ser tutelado em homenagem ao princípio de 

responsabilidade das gerações presentes sobre as gerações futuras, procedendo-

se à criminalização de tal prática; 

10. Proibição da utilização da técnica de doação mitocondrial, consistente na 

enucleação de um embrião pré-implantatório sadio para fins de alocação do DNA 

nuclear de outro embrião, havido por técnica de reprodução humana assistida; 

11. Proibição da destruição do embrião humano pré-implantatório, 

independentemente do tempo de criopreservação, salvo se, constatada a 

inviabilidade evolutiva ou morte embrionária, inexistirem projetos de pesquisa que 

propiciem a sua doação para fins de extração de células-tronco embrionárias; 

12. Estabelecimento de protocolos sérios que levem à efetiva e irrefutável 

constatação da inviabilidade ou morte embrionária para que se proceda à sua 

doação para fins de investigação ou experimentação científica e terapias; 

13. Reconhecimento da inexistência de um prazo de criopreservação para 

constatação da inviabilidade evolutiva ou morte do embrião pré-implantatório, ainda 

que para fins de doação para pesquisas e terapias com células-tronco embrionárias; 

14. A criopreservação e o reaquecimento técnico deverão se dar sempre 

mediante a utilização da chamada técnica de vitrificação, também conhecida como 
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congelamento e/ou descongelamento rápido ou, ainda, técnica superveniente que, 

comprovadamente, se mostre mais eficaz à salvaguarda da vida do embrião humano 

pré-implantatório; 

15. De forma alguma se permitirá o desenvolvimento extrauterino do embrião 

humano pré-implantatório por prazo superior a quatorze dias; 

16. Na medida do possível, privilegiar-se-á as técnicas de criopreservação de 

oócitos e da injeção intracitoplasmática de espermatozoides – ICSI em detrimento da 

criopreservação de embriões e da fertilização in vitro – FIV, até que estas últimas 

possam ser efetiva e totalmente substituídas pelas primeiras; 

17. Após três anos de criopreservação, possibilitar-se-á aos genitores a 

renúncia aos seus direitos parentais, visando a colocação de seus embriões pré-

implantatórios criopreservados para acolhimento implantatório, oportunidade em que 

imediatamente cessará para estes qualquer dispêndio de recursos para a sua 

conservação, passando-se este imediatamente ao Estado, em conformidade com o 

artigo 227 da Constituição Federal, até que sejam eles acolhidos por potenciais 

interessados, atribuindo-se a tal espécie de filiação o status de verdadeira 

maternidade natural; 

18. O procedimento de acolhimento implantatório será conduzido perante o 

Poder Judiciário, atribuindo-se ao feito prioridade de tramitação, cuidando o juiz, 

auxiliado pelos profissionais que entender necessários, de analisar se a acolhedora 

ou, ainda, o casal possui um ambiente familiar, educacional e psicológico adequados 

à recepção da criança que haverá de nascer, permanecendo válida a referida 

autorização judicial pelo período de três anos, facultando-se a sua prorrogação por 

iguais e sucessivos períodos mediante nova avaliação; 

19. É proibida, no âmbito do acolhimento implantatório, a seleção de 

características fenotípicas e genotípicas do embrião humano acolhido; 

20. Extensão do princípio do melhor interesse da criança ao embrião humano 

pré-implantatório, estabelecendo-se, a partir deste, um norte, uma regra de 

julgamento que deverá permear toda e qualquer decisão judicial ou extrajudicial 

envolvendo o seu destino; 
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21. Afastamento do sigilo quanto à identidade dos doadores e receptores de 

gametas, bem como dos genitores e acolhedores de embriões, devendo-se manter a 

maior integração possível entre os dados e documentação destes e do embrião 

humano gerado, visando propiciar a este último o pleno exercício do seu direito à 

identidade genética, assim compreendido como o direito de acesso às circunstâncias 

e informações que cercam sua origem biológica e consequente nascimento; 

22. A intervenção com fins terapêuticos sobre embriões vivos só poderá 

ocorrer quando o seu intuito for o de prevenir ou tratar enfermidades genéticas 

incapacitantes e incuráveis do próprio embrião ou, ainda, para impedir a sua 

transmissão vertical, tomando-se sempre a cautela de tutelar-se a intangibilidade do 

patrimônio genético embrionário; 

23. Desejando submeterem-se novamente às técnicas de reprodução humana 

assistida, os genitores que tiveram embriões humanos criopreservados não poderão 

beneficiar-se da criação de novos embriões antes de procederem, se possível for, 

à transferência ao útero materno daqueles outros; 

24. Garantir-se-á ao embrião humano pré-implantatório o direito a um útero 

materno, viabilizando-se, na medida do possível, seu direito de nascer, mediante a 

produção legislativa e efetiva implementação de políticas públicas elaboradas 

concorrentemente pela União, Estados e Distrito Federal, voltadas (i) à realização de 

campanhas de conscientização parental e social contra o seu abandono em clínicas 

de reprodução humana assistida e serviços de saúde; (ii) ao fomento e facilitação do 

acolhimento implantatório enquanto forma de proteção da infância e da juventude 

desde a sua forma embrionária, nos termos do artigo 24, inciso XV, da Constituição 

Federal517 e; (iii) garantia da tutela penal voltada a todo e qualquer ato de reificação 

ou violação da dignidade do embrião humano pré-implantatório, tais as práticas de 

hibridação; eugenia; predeterminação de características genéticas; clonagem 

reprodutiva; implantação de embriões humanos em úteros animais ou artificiais; 

compra e venda de embriões humanos; fertilização em número superior ao 

estritamente necessário ao sucesso da reprodução humana assistida; concepção de 

                                                 
517 Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre 
proteção à infância e à juventude. 
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embriões humanos para quaisquer outras finalidades que não a reprodução humana 

assistida; supressão embrionária;  manuseio capaz colocar em risco o patrimônio 

genético da humanidade; utilização da técnica de doação mitocondrial; destruição de 

embriões humanos salvo nos casos de efetiva constatação da morte embrionária ou 

inviabilidade evolutiva, haja vista que, tal como bem assevera Janaína Conceição 

Paschoal, deve o Estado Democrático de Direito buscar  tutelar os bens jurídicos 

mais caros à sociedade mediante a firme utilização da chamada última ratio518. 

25. Garantir-se-á ao embrião humano pré-implantatório o direito à 

identificação pessoal digna, não vexatória ou reducionista, afirmativa de seu status 

de pessoa e que guardará identidade com o nome civil que se lhe atribuirá por 

ocasião de sua implantação no útero materno e possível nascimento; 

26. Muito embora o status de filho e seus decorrentes direitos sucessórios se 

estabeleçam com a transferência do embrião pré-implantatório ao útero materno, ser-

lhe-á salvaguardado, desde a concepção, o direito de ser cuidado pelos seus 

genitores, a quem incumbe a responsabilidade de assegurar, com absoluta 

prioridade, seu direito à vida e a todos os outros direitos a ele condicionados; 

27. O embrião humano pré-implantatório, desde a sua concepção, possui 

legitimidade para suceder na condição de herdeiro testamentário e, ainda, de figurar 

na posição de substituto fideicomissário; 

28. Ressalvadas as hipóteses de efetiva constatação da morte embrionária ou 

inviabilidade evolutiva, as clínicas ou serviços de reprodução humana assistida, 

não obstante à indenização civil de caráter individual e compensatório, serão 

coletivamente responsabilizadas por eventuais atos de lesão ou destruição de 

embriões humanos pré-implantatórios sob sua responsabilidade, devendo o referido 

importe ser destinado a um fundo público de preservação da vida humana 

embrionária. 

29. O embrião humano pré-implantatório deve ser protegido contra toda e 

qualquer espécie de reificação, discriminação ou reducionismo genético e; 

                                                 
518 PASCHOAL, Janaína Conceição. Constituição, criminalização e direito penal mínimo. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2003, p. 43. 
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30. Será garantido ao embrião humano, desde a sua concepção, o direito à 

identidade genética, devendo ser tomadas a partir de então, medidas voltadas a 

garantir-lhe o pleno exercício de tal direito, tais como a vinculação imediata e 

permanente entre os seus registros e os dos doadores dos gametas que lhe 

proporcionaram a fecundação, de onde constarão não apenas dados clínicos de 

caráter geral e características fenotípicas mas, especialmente, todas a qualificações 

pessoais que possibilitem a plena identificação de seus ascendentes biológicos e; 

Entendemos que os comentários por nós realizados a partir dos Projetos de 

Lei analisados na seção anterior, somados às proposições supramencionadas, longe 

de esgotarem a matéria e a complexidade do tema, apresentam-se como uma 

pequena contribuição de nossa parte à satisfatória tutela civil do embrião humano 

pré-implantatório. 
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PARTE VII. CONCLUSÃO 

 

Diante da multiplicidade de pensamentos a respeito do início biológico da vida 

humana através do fenômeno da concepção, faz-se necessário que o Direito, 

enquanto ciência iminentemente social, se valha da multidisciplinariedade para que, 

com base nas ciências médicas e biológicas, bem como nas inovações científico-

tecnológicas, possa se adaptar aos desdobramentos éticos e sociais que tão céleres 

e largos passos podem ocasionar, posicionando-se sempre no sentido da 

manutenção da ordem jurídico-constitucional e do respeito ao ser humano, em seus 

aspectos mais individuais e particulares. 

É fato que a evolução tecnológica no campo das ciências médicas propiciou 

ao mundo o desenvolvimento de diversas espécies de técnicas de reprodução 

humana medicamente assistida, possibilitando-se as mais diversas formas de 

fecundação e a inseminação artificiais, específicas para cada caso de infertilidade, 

não obstante às mais diferentes formas de transferência do embrião humano pré-

implantatório ao útero materno. Ocorre que, a utilização contínua e disseminada da 

técnica da fertilização in vitro – FIV, acabou por gerar um passivo de embriões 

humanos pré-implantatórios criopreservados que, atualmente, são considerados pelo 

ordenamento jurídico brasileiro – principalmente após o advento da Lei de 

Biossegurança e do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.510/DF 

– como mero material genético, digno de livre disposição por parte de seus genitores 

e sujeitos, portanto, à doação indiscriminada para pesquisas e terapias com células-

tronco embrionárias ou, conforme orientação do Conselho Federal de Medicina a 

partir de sua Resolução n. 2.168/2017, de destruição, ambos os casos após o 

decurso do prazo de três anos de congelamento. 

Propusemos no bojo do presente trabalho a utilização da injeção 

intracitoplasmática de espermatozoides – ICSI em detrimento da FIV, visando evitar 

a criação e criopreservação de embriões superiores ao número necessário ao 

sucesso da reprodução humana medicamente assistida. Entretanto, compreendemos 

que tal substituição só poderá ser realizada em sua plenitude, até mesmo em 

homenagem ao princípio bioético da beneficência, quando referida técnica estiver 
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mais desenvolvida, avançada e aperfeiçoada, apresentando índices de 

malformações congênitas maiores – MCM iguais ou, até mesmo, inferiores à 

aplicação da FIV, daí porque ressaltarmos que, na medida do possível, deve-se 

privilegiar as técnicas criopreservação de oócitos e da injeção intracitoplasmática de 

espermatozoides – ICSI em detrimento da criopreservação de embriões e da 

fertilização in vitro – FIV, até que estas últimas possam ser efetiva e totalmente 

substituídas pelas primeiras, solucionando, portanto, o crescente aumento de 

embriões humanos atualmente estocados em câmaras de congelamento. 

No que diz respeito ao diagnóstico pré-implantatório, há de se salientar que, 

muito embora seja ele uma importante e valiosa ferramenta para as técnicas de 

reprodução assistida – na medida em que além de detectar no genoma embrionário 

possíveis patologias genéticas hereditárias, ainda se presta à verificação de 

viabilidade do embrião humano fertilizado in vitro mediante uma análise a respeito de 

sua morfologia, notadamente, quanto à simetria de sua formação e, ainda, quanto à 

fragmentação de seu volume, a influenciar sobre a possibilidade de dar-se azo a uma 

gestação saúdavel ou não – ainda padece pela absoluta falta de regulamentação, o 

que pode possibilitar a sua utilização para o implemento de práticas eugênicas que 

devem ser de todo repudiadas pelo ordenamento jurídico brasileiro. 

Identificamos, igualmente, a absoluta necessidade do estabelecimento de 

protocolos sérios, voltados ao reconhecimento e homenagem do princípio da 

dignidade humana, titularizado pelo embrião humano pré-implantatório desde a sua 

concepção, a culminar em três resultados práticos que se mostram prementes e 

irrefutavelmente essenciais, a saber: (i) atribuir-lhe, pelo simples fato de existir e, 

portanto, de pertencer à raça humana, a chamada “dignidade ontológica”, 

equiparando-o ao nascituro e, ainda, à pessoa já nascida, reconhecendo-se a vida 

como um ciclo contínuo de desenvolvimento que se inicia na concepção, proibindo-

se, ato contínuo, qualquer tratamento de ordem reducionista ou degradante; 

(ii) tornar necessária a efetiva constatação da inviabilidade evolutiva ou da morte 

embrionária – que, diga-se de passagem, já não mais se mostra uma barreira 

intransponível para a extração de células-tronco – para que seja autorizada a sua 

doação para fins de pesquisas e terapias e; (iii)  afastar a absurda a ideia de 
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descarte do embrião humano pré-implantatório valendo-se, para tanto, de meros e 

absolutamente duvidosos critérios temporais, tal como permitido pela Resolução 

CFM n. 2.168/2017, em repetição do erro cometido pela Lei de Biossegurança. 

Muito embora sejam muitas as compreensões religiosas, científicas e jurídicas 

a respeito do início da vida humana, visto perfazer a posição menos ideológica e 

arbitrária sobre o tema, enveredamo-nos indubitavelmente pela teoria concepcionista, 

segundo a qual fenômeno biológico da fecundação marca o momento a partir do qual 

surge para o embrião pré-implantatório o direito de permanecer vivo, direito 

condicionante de todos os outros, segundo o magistério de Silmara Juny de Abreu 

Chinellato, com o qual concordamos sem quaisquer reservas. 

A adoção da teoria concepcionista volta-se, em última análise, ao combate 

contra a reificação da pessoa embrionária, premissa essa que torna socialmente 

aceitável o seu abandono e consequente perecimento em clínicas de reprodução 

assistida, assim como sua utilização e consequente destruição para obtenção de 

insumo necessário a pesquisas e terapias com células-tronco embrionárias e, 

até mesmo, o seu vil descarte enquanto mero material biológico, fazendo ressurgir 

das cinzas um novo modelo de “ius vitae necisque” da era moderna, que acaba por  

vilipendiar a vida humana em sua fase de maior e mais sensível fragilidade, um 

retrocesso que a ciência jurídica, já em sua sexta dimensão de direitos 

fundamentais, não pode se dar ao luxo de permitir. 

Não obstante, valemo-nos da observação dos mais diversos pontos positivos 

e negativos das declarações e convenções de Direito Internacional, além das 

legislações estrangeiras de maior relevo sobre a matéria, permitindo-nos delinear 

as premissas básicas e fundamentais que asseguram a personalidade jurídica ao 

ser humano embrionário, daí decorrendo o inafastável reconhecimento de sua 

capacidade de ser titular do direito à vida, o mais importante e condicionante de 

todos, além dos demais direitos daí decorrentes, sejam eles de ordem natural ou 

positiva. 

Delineados a natureza jurídica, a conceituação e os caracteres atinentes aos 

direitos de personalidade, passamos a analisar os direitos de personalidade em 

espécie, ora titularizados pelo embrião humano pré-implantatório desde a sua 
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concepção, adotando a classificação de Silmara Juny de Abreu Chinellato, para 

quem o direito à vida reputa-se como uma espécie distinta no rol dos referidos 

direitos, dada a sua natureza condicionante de todos os outros. Assim, foram 

reconhecidos e analisados os mais diversos aspectos do (i) direito à vida, 

bipartindo-se no direito ao útero materno e no direito de nascer, mesmo que a partir 

do acolhimento implantatório; (ii) direito à integridade física, abrangendo o direito à 

intangibilidade do patrimônio genético e; (iii) direito à integridade moral, garantindo-

se o direito à identificação pessoal digna, o direito à filiação e à sucessão, o direito 

de não sofrer discriminação genética e o direito à identidade genética, também 

conhecido como o direito às origens biológicas. 

A partir de tais premissas, identificamos que a melhor saída para o atual 

estado de coisas pode estar voltada à elaboração de um Estatuto que se volte 

especificamente à tutela civil do embrião humano pré-implantatório, pautado, ao fim 

e ao cabo, na compreensão e efetivo implemento do conceito de cuidado 

respeitoso, instituindo-se, pois, um cenário de tratamento igualitário e empatia 

universal, visto sermos todos, independentemente do estágio de desenvolvimento 

físico ou intelectual, seres integrantes da mesma espécie humana. 

Para tanto, analisamos os Projetos de Lei em trâmite perante o Congresso 

Nacional, realizando comentários e proposições que, muito embora estejam longe 

de esgotarem a matéria e a complexidade do tema, apresentam-se como uma 

pequena contribuição de nossa parte à satisfatória tutela civil do embrião humano 

pré-implantatório, trazendo à baila as conclusões delineadas ao longo deste trabalho. 

Sendo assim, com base na pesquisa desenvolvida no âmbito dos capítulos 

antecedentes, concluímos pela premente necessidade de adequação do 

ordenamento jurídico brasileiro frente às novas realidades impostas pelo 

desenvolvimento científico e tecnológico, visando a salvaguardada da vida e 

dignidade do embrião humano pré-implantatório, assim como dos direitos que da 

sua irrefutável personalidade emanam. 
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ANEXO A. HISTÓRICO DAS RESOLUÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE 

MEDICINA SOBRE AS NORMAS ÉTICAS REGENTES DA REPRODUÇÃO 

HUMANA ASSISTIDA 

 

I –
 P

R
IN

C
ÍP

IO
S

 G
E

R
A

IS
 

Resoluções CFM 2.168/2017 2.121/2015 2.013/2013 1.957/2010 1.358/1992 

Papel 

1. As técnicas de 
reprodução assistida 
(RA) têm o papel de 
auxiliar na resolução 
dos problemas de 
reprodução humana, 
facilitando o processo 
de procriação. 

1 - As técnicas de 
reprodução assistida 
(RA) têm o papel de 
auxiliar na resolução 
dos problemas de 
reprodução humana, 
facilitando o processo 
de procriação. 

1 - As técnicas de 
reprodução assistida 
(RA) têm o papel de 
auxiliar a resolução 
dos problemas de 
reprodução humana, 
facilitando o processo 
de procriação. 

1 - As técnicas de 
reprodução assistida 
(RA) têm o papel de 
auxiliar na resolução 
dos problemas de 
reprodução humana, 
facilitando o processo 
de procriação quando 
outras terapêuticas 
tenham se revelado 
ineficazes ou 
consideradas 
inapropriadas. 

1 - As técnicas de 
Reprodução Assistida 
(RA) têm o papel de 
auxiliar na resolução 
dos problemas de 
infertilidade humana, 
facilitando o processo 
de procriação quando 
outras terapêuticas 
tenham sido ineficazes 
ou ineficientes para a 
solução da situação 
atual de infertilidade. 

Finalidade 

2. As técnicas de RA 
podem ser utilizadas 
na preservação 
social e/ou 
oncológica de 
gametas, embriões e 
tecidos germinativos. 

- - - - 

Requisitos objetivos 
de utilização  

3. As técnicas de RA 
podem ser utilizadas 
desde que exista 
probabilidade de 
sucesso e não se 
incorra em risco 
grave de saúde para 
o(a) paciente ou o 
possível 
descendente. 

2 - As técnicas de RA 
podem ser utilizadas 
desde que exista 
probabilidade de 
sucesso e não se 
incorra em risco grave 
de saúde para o(a) 
paciente ou o possível 
descendente, sendo a 
idade máxima das 
candidatas à gestação 
de RA de 50 anos. 

2 - As técnicas de RA 
podem ser utilizadas 
desde que exista 
probabilidade efetiva 
de sucesso e não se 
incorra em risco 
grave de saúde para 
a paciente ou o 
possível 
descendente, e a 
idade máxima das 
candidatas à 
gestação de RA é de 
50 anos. 

2 - As técnicas de RA 
podem ser utilizadas 
desde que exista 
probabilidade efetiva 
de sucesso e não se 
incorra em risco 
grave de saúde para 
a paciente ou o 
possível 
descendente. 

2 - As técnicas de RA 
podem ser utilizadas 
desde que exista 
probabilidade efetiva de 
sucesso e não se 
incorra em risco grave 
de saúde para a 
paciente ou o possível 
descendente. 

Limitação etária para 
pacientes 

§1º. A idade máxima 
das candidatas à 
gestação por 
técnicas de RA é de 
50 anos. 

Vide item 2 Vide item 2 - - 

Exceções à limitação 
de idade 

§2º. As exceções a 
esse limite serão 
aceitas baseadas em 
critérios técnicos e 
científicos 
fundamentados pelo 
médico responsável 
quanto à ausência de 
comorbidades da 
mulher e após 
esclarecimento ao(s) 
candidato(s) quanto 
aos riscos envolvidos 
para a paciente e 
para os 
descendentes 
eventualmente 
gerados a partir da 
intervenção, 
respeitando-se a 
autonomia da 
paciente. 

3 - As exceções ao 
limite de 50 anos para 
participação do 
procedimento serão 
determinadas, com 
fundamentos técnicos 
e científicos, pelo 
médico responsável e 
após esclarecimento 
quanto aos riscos 
envolvidos. - - - 



294 
 

 

Consentimento livre 
e esclarecido 

4. O consentimento 
livre e esclarecido 
será obrigatório para 
todos os pacientes 
submetidos às 
técnicas de RA. Os 
aspectos médicos 
envolvendo a 
totalidade das 
circunstâncias da 
aplicação de uma 
técnica de RA serão 
detalhadamente 
expostos, bem como 
os resultados obtidos 
naquela unidade de 
tratamento com a 
técnica proposta. As 
informações devem 
também atingir dados 
de caráter biológico, 
jurídico e ético. O 
documento de 
consentimento livre e 
esclarecido será 
elaborado em 
formulário especial e 
estará completo com 
a concordância, por 
escrito, obtida a partir 
de discussão bilateral 
entre as pessoas 
envolvidas nas 
técnicas de 
reprodução assistida. 

4 - O consentimento 
livre e esclarecido 
informado será 
obrigatório para todos 
os pacientes 
submetidos às 
técnicas de 
reprodução assistida. 
Os aspectos médicos 
envolvendo a 
totalidade das 
circunstâncias da 
aplicação de uma 
técnica de RA serão 
detalhadamente 
expostos, bem como 
os resultados obtidos 
naquela unidade de 
tratamento com a 
técnica proposta. As 
informações devem 
também atingir dados 
de caráter biológico, 
jurídico e ético. O 
documento de 
consentimento livre e 
esclarecido informado 
será elaborado em 
formulário especial e 
estará completo com a 
concordância, por 
escrito, obtida a partir 
de discussão bilateral 
entre as pessoas 
envolvidas nas 
técnicas de 
reprodução assistida. 

3 - O consentimento 
informado será 
obrigatório para todos 
os pacientes 
submetidos às 
técnicas de 
reprodução assistida. 
Os aspectos médicos 
envolvendo a 
totalidade das 
circunstâncias da 
aplicação de uma 
técnica de RA serão 
detalhadamente 
expostos, bem como 
os resultados obtidos 
naquela unidade de 
tratamento com a 
técnica proposta. As 
informações devem 
também atingir dados 
de caráter biológico, 
jurídico, ético e 
econômico. O 
documento de 
consentimento 
informado será 
elaborado em 
formulário especial e 
estará completo com 
a concordância, por 
escrito, das pessoas 
a serem submetidas 
às técnicas de 
reprodução assistida. 

3 - O consentimento 
informado será 
obrigatório a todos os 
pacientes submetidos 
às técnicas de 
reprodução assistida, 
inclusive aos 
doadores. Os 
aspectos médicos 
envolvendo as 
circunstâncias da 
aplicação de uma 
técnica de RA serão 
detalhadamente 
expostos, assim 
como os resultados 
obtidos naquela 
unidade de 
tratamento com a 
técnica proposta. As 
informações devem 
também atingir dados 
de caráter biológico, 
jurídico, ético e 
econômico. O 
documento de 
consentimento 
informado será 
expresso em 
formulário especial e 
estará completo com 
a concordância, por 
escrito, das pessoas 
submetidas às 
técnicas de 
reprodução assistida. 

3 - O consentimento 
informado será 
obrigatório e extensivo 
aos pacientes inférteis e 
doadores. Os aspectos 
médicos envolvendo 
todas as circunstâncias 
da aplicação de uma 
técnica de RA serão 
detalhadamente 
expostos, assim como 
os resultados já obtidos 
naquela unidade de 
tratamento com a 
técnica proposta. As 
informações devem 
também atingir dados 
de caráter biológico, 
jurídico, ético e 
econômico. O 
documento de 
consentimento 
informado será em 
formulário especial, e 
estará completo com a 
concordância, por 
escrito, da paciente ou 
do casal infértil. 

Proibição de práticas 
eugênicas 

5. As técnicas de RA 
não podem ser 
aplicadas com a 
intenção de 
selecionar o sexo 
(presença ou 
ausência de 
cromossomo Y) ou 
qualquer outra 
característica 
biológica do futuro 
filho, exceto para 
evitar doenças no 
possível 
descendente. 

5 - As técnicas de RA 
não podem ser 
aplicadas com a 
intenção de selecionar 
o sexo (presença ou 
ausência de 
cromossomo Y) ou 
qualquer outra 
característica biológica 
do futuro filho, exceto 
quando se trate de 
evitar doenças do filho 
que venha a nascer. 

4 - As técnicas de RA 
não podem ser 
aplicadas com a 
intenção de 
selecionar o sexo 
(presença ou 
ausência de 
cromossomo Y) ou 
qualquer outra 
característica 
biológica do futuro 
filho, exceto quando 
se trate de evitar 
doenças ligadas ao 
sexo do filho que 
venha a nascer. 

4 - As técnicas de RA 
não devem ser 
aplicadas com a 
intenção de 
selecionar o sexo 
(sexagem) ou 
qualquer outra 
característica 
biológica do futuro 
filho, exceto quando 
se trate de evitar 
doenças ligadas ao 
sexo do filho que 
venha a nascer. 

4 - As técnicas de RA 
não devem ser 
aplicadas com a 
intenção de selecionar o 
sexo ou qualquer outra 
característica biológica 
do futuro filho, exceto 
quando se trate de 
evitar doenças ligadas 
ao sexo do filho que 
venha a nascer. 

Proibição 
de fecundação com 
finalidades outras 

6. É proibida a 
fecundação de 
oócitos humanos 
com qualquer outra 
finalidade que não a 
procriação humana. 

6 - É proibida a 
fecundação de oócitos 
humanos com 
qualquer outra 
finalidade que não a 
procriação humana. 

5 - É proibida a 
fecundação de 
oócitos humanos, 
com qualquer outra 
finalidade que não a 
procriação humana. 

5 - É proibida a 
fecundação de 
oócitos humanos com 
qualquer outra 
finalidade que não a 
procriação humana. 

5 - É proibido a 
fecundação de oócitos 
humanos, com qualquer 
outra finalidade que não 
seja a procriação 
humana. 

Escalonamento 
etário de 
transferência de 
embriões 

7. Quanto ao número 
de embriões a serem 
transferidos, fazem-
se as seguintes 
determinações de 
acordo com a idade: 
a) mulheres até 35 
anos: até 2 embriões; 
b) mulheres entre 36 
e 39 anos: até 3 
embriões; c) 
mulheres com 40 
anos ou mais: até 4 
embriões; d) nas 
situações de doação 
de oócitos e 
embriões, considera-
se a idade da 
doadora no momento 
da coleta dos oócitos. 
O número de 
embriões a serem 
transferidos não pode 
ser superior a quatro. 

7 - O número máximo 
de oócitos e embriões 
a serem transferidos 
para a receptora não 
pode ser superior a 
quatro. Quanto ao 
número de embriões a 
serem transferidos, 
fazem-se as seguintes 
determinações de 
acordo com a idade: a) 
mulheres até 35 anos: 
até 2 embriões; b) 
mulheres entre 36 e 39 
anos: até 3 embriões; 
c) mulheres com 40 
anos ou mais: até 4 
embriões; d) nas 
situações de doação 
de óvulos e embriões, 
considera-se a idade 
da doadora no 
momento da coleta 
dos óvulos. 

6 - O número máximo 
de oócitos e embriões 
a serem transferidos 
para a receptora não 
pode ser superior a 
quatro. Quanto ao 
número de embriões 
a serem transferidos 
faz-se as seguintes 
recomendações: a) 
mulheres com até 35 
anos: até 2 embriões; 
b) mulheres entre 36 
e 39 anos: até 3 
embriões; c) 
mulheres entre 40 e 
50 anos: até 4 
embriões; d) nas 
situações de doação 
de óvulos e embriões, 
considera-se a idade 
da doadora no 
momento da coleta 
dos óvulos. 

6 - O número máximo 
de oócitos e embriões 
a serem transferidos 
para a receptora não 
pode ser superior a 
quatro. Em relação 
ao número de 
embriões a serem 
transferidos, são 
feitas as seguintes 
determinações: a) 
mulheres com até 35 
anos: até dois 
embriões); b) 
mulheres entre 36 e 
39 anos: até três 
embriões; c) 
mulheres com 40 
anos ou mais: até 
quatro embriões. 

6 - O número ideal de 
oócitos e pré-embriões 
a serem transferidos 
para a receptora não 
deve ser superior a 
quatro, com o intuito de 
não aumentar os riscos 
já existentes de 
multiparidade. 
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Proibição à redução 
embrionária 

8. Em caso de 
gravidez múltipla 
decorrente do uso de 
técnicas de RA, é 
proibida a utilização 
de procedimentos 
que visem a redução 
embrionária. 

8 - Em caso de 
gravidez múltipla, 
decorrente do uso de 
técnicas de RA, é 
proibida a utilização de 
procedimentos que 
visem a redução 
embrionária. 

7 - Em caso de 
gravidez múltipla, 
decorrente do uso de 
técnicas de RA, é 
proibida a utilização 
de procedimentos 
que visem a redução 
embrionária. 

7 - Em caso de 
gravidez múltipla, 
decorrente do uso de 
técnicas de RA, é 
proibida a utilização 
de procedimentos 
que visem à redução 
embrionária. 

7 - Em caso de gravidez 
múltipla, decorrente do 
uso de técnicas de RA, 
é proibida a utilização 
de procedimentos que 
visem a redução 
embrionária. 
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Requisitos subjetivos 
de utilização 

1. Todas as pessoas 
capazes, que tenham 
solicitado o 
procedimento e cuja 
indicação não se 
afaste dos limites 
desta resolução, 
podem ser 
receptoras das 
técnicas de RA, 
desde que os 
participantes estejam 
de inteiro acordo e 
devidamente 
esclarecidos, 
conforme legislação 
vigente. 

1 - Todas as pessoas 
capazes, que tenham 
solicitado o 
procedimento e cuja 
indicação não se 
afaste dos limites 
desta resolução, 
podem ser receptoras 
das técnicas de RA 
desde que os 
participantes estejam 
de inteiro acordo e 
devidamente 
esclarecidos, conforme 
legislação vigente. 

1 - Todas as pessoas 
capazes, que tenham 
solicitado o 
procedimento e cuja 
indicação não se 
afaste dos limites 
desta resolução, 
podem ser receptoras 
das técnicas de RA 
desde que os 
participantes estejam 
de inteiro acordo e 
devidamente 
esclarecidos sobre a 
mesma, de acordo 
com a legislação 
vigente. 

1 - Todas as pessoas 
capazes, que tenham 
solicitado o 
procedimento e cuja 
indicação não se 
afaste dos limites 
desta resolução, 
podem ser receptoras 
das técnicas de RA 
desde que os 
participantes estejam 
de inteiro acordo e 
devidamente 
esclarecidos sobre o 
mesmo, de acordo 
com a legislação 
vigente. 

1 - Toda mulher, capaz 
nos termos da lei, que 
tenha solicitado e cuja 
indicação não se afaste 
dos limites desta 
Resolução, pode ser 
receptora das técnicas 
de RA, desde que tenha 
concordado de maneira 
livre e consciente em 
documento de 
consentimento 
informado. 

Utilização em 
relacionamentos 
homoafetivos e 
pessoas solteiras 

2. É permitido o uso 
das técnicas de RA 
para relacionamentos 
homoafetivos e 
pessoas solteiras, 
respeitado o direito a 
objeção de 
consciência por parte 
do médico. 

2 - É permitido o uso 
das técnicas de RA 
para relacionamentos 
homoafetivos e 
pessoas solteiras, 
respeitado o direito a 
objeção de 
consciência por parte 
do médico. 

2 - É permitido o uso 
das técnicas de RA 
para relacionamentos 
homoafetivos e 
pessoas solteiras, 
respeitado o direito 
da objeção de 
consciência do 
médico. 

- 

2 - Estando casada ou 
em união estável, será 
necessária a aprovação 
do cônjuge ou do 
companheiro, após 
processo semelhante de 
consentimento 
informado. 

Gestação 
compartilhada 

3. É permitida a 
gestação 
compartilhada em 
união homoafetiva 
feminina em que não 
exista infertilidade. 
Considera-se 
gestação 
compartilhada a 
situação em que o 
embrião obtido a 
partir da fecundação 
do(s) oócito(s) de 
uma mulher é 
transferido para o 
útero de sua 
parceira. 

3 - É permitida a 
gestação 
compartilhada em 
união homoafetiva 
feminina em que não 
exista infertilidade. 

- - - 
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A
 Responsabilidade 

das clínicas e 
serviços 

As clínicas, centros 
ou serviços que 
aplicam técnicas de 
RA são responsáveis 
pelo controle de 
doenças 
infectocontagiosas, 
pela coleta, pelo 
manuseio, pela 
conservação, pela 
distribuição, pela 
transferência e pelo 
descarte de material 
biológico humano 
dos pacientes das 
técnicas de RA. 
Devem apresentar 
como requisitos 
mínimos: 

As clínicas, centros ou 
serviços que aplicam 
técnicas de RA são 
responsáveis pelo 
controle de doenças 
infectocontagiosas, 
pela coleta, pelo 
manuseio, pela 
conservação, pela 
distribuição, pela 
transferência e pelo 
descarte de material 
biológico humano para 
o(a) paciente de 
técnicas de RA. 
Devem apresentar 
como requisitos 
mínimos: 

As clínicas, centros 
ou serviços que 
aplicam técnicas de 
RA são responsáveis 
pelo controle de 
doenças 
infectocontagiosas, 
coleta, manuseio, 
conservação, 
distribuição, 
transferência e 
descarte de material 
biológico humano 
para a paciente de 
técnicas de RA, 
devendo apresentar 
como requisitos 
mínimos: 

As clínicas, centros 
ou serviços que 
aplicam técnicas de 
RA são responsáveis 
pelo controle de 
doenças 
infectocontagiosas, 
coleta, manuseio, 
conservação, 
distribuição, 
transferência e 
descarte de material 
biológico humano 
para a paciente de 
técnicas de RA, 
devendo apresentar 
como requisitos 
mínimos: 

As clínicas, centros ou 
serviços que aplicam 
técnicas de RA são 
responsáveis pelo 
controle de doenças 
infecto-contagiosas, 
coleta, manuseio, 
conservação, 
distribuição e 
transferência de 
material biológico 
humano para a usuária 
de técnicas de RA, 
devendo apresentar 
como requisitos 
mínimos: 
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Diretor Técnico 

1. Um diretor técnico 
(obrigatoriamente um 
médico registrado no 
Conselho Regional 
de Medicina de sua 
jurisdição) com 
registro de 
especialista em áreas 
de interface com a 
RA, que será 
responsável por 
todos os 
procedimentos 
médicos e 
laboratoriais 
executados; 

1- Um diretor técnico 
– obrigatoriamente, 
um médico registrado 
no Conselho 
Regional de Medicina 
de sua jurisdição – 
com registro de 
especialista em áreas 
de interface com a 
RA, que será 
responsável por 
todos os 
procedimentos 
médicos e 
laboratoriais 
executados; 

1 - um diretor técnico 
responsável por 
todos os 
procedimentos 
médicos e 
laboratoriais 
executados, que 
será, 
obrigatoriamente, um 
médico registrado no 
Conselho Regional 
de Medicina de sua 
jurisdição; 

1 - um diretor técnico 
responsável por 
todos os 
procedimentos 
médicos e 
laboratoriais 
executados, que 
será, 
obrigatoriamente, um 
médico registrado no 
Conselho Regional 
de Medicina de sua 
jurisdição. 

1 - um responsável 
por todos os 
procedimentos 
médicos e 
laboratoriais 
executados, que 
será, 
obrigatoriamente, 
um médico. 

Registro permanente 
de informações 
observadas ou 
relatadas 

2. Um registro 
permanente (obtido 
por meio de 
informações 
observadas ou 
relatadas por fonte 
competente) das 
gestações, dos 
nascimentos e das 
malformações de 
fetos ou recém-
nascidos 
provenientes das 
diferentes técnicas 
de RA aplicadas na 
unidade em apreço, 
bem como dos 
procedimentos 
laboratoriais na 
manipulação de 
gametas e embriões; 

2- Um registro 
permanente (obtido 
por meio de 
informações 
observadas ou 
relatadas por fonte 
competente) das 
gestações, dos 
nascimentos e das 
malformações de 
fetos ou recém-
nascidos, 
provenientes das 
diferentes técnicas 
de RA aplicadas na 
unidade em apreço, 
bem como dos 
procedimentos 
laboratoriais na 
manipulação de 
gametas e embriões; 

2 - um registro 
permanente (obtido 
por meio de 
informações 
observadas ou 
relatadas por fonte 
competente) das 
gestações, 
nascimentos e 
malformações de 
fetos ou recém-
nascidos, 
provenientes das 
diferentes técnicas 
de RA aplicadas na 
unidade em apreço, 
bem como dos 
procedimentos 
laboratoriais na 
manipulação de 
gametas e embriões; 

2 - um registro 
permanente (obtido 
por meio de 
informações 
observadas ou 
relatadas por fonte 
competente) das 
gestações, 
nascimentos e 
malformações de 
fetos ou 
recémnascidos, 
provenientes das 
diferentes técnicas 
de RA aplicadas na 
unidade em apreço, 
bem como dos 
procedimentos 
laboratoriais na 
manipulação de 
gametas e embriões. 

2 - um registro 
permanente (obtido 
através de 
informações 
observadas ou 
relatadas por fonte 
competente) das 
gestações, 
nascimentos e mal-
formações de fetos 
ou recém-nascidos, 
provenientes das 
diferentes técnicas 
de RA aplicadas na 
unidade em apreço, 
bem como dos 
procedimentos 
laboratoriais na 
manipulação de 
gametas e pré-
embriões. 

Registro permanente 
de exames 
laboratoriais de 
pacientes 

3. Um registro 
permanente dos 
exames laboratoriais 
a que são 
submetidos os 
pacientes, com a 
finalidade precípua 
de evitar a 
transmissão de 
doenças; 

3- Um registro 
permanente das 
provas diagnósticas a 
que é submetido o(a) 
paciente, com a 
finalidade precípua 
de evitar a 
transmissão de 
doenças; 

3 - um registro 
permanente das 
provas diagnósticas a 
que é submetido o 
material biológico 
humano que será 
transferido aos 
pacientes das 
técnicas de RA, com 
a finalidade precípua 
de evitar a 
transmissão de 
doenças; 

3 - um registro 
permanente das 
provas diagnósticas a 
que é submetido o 
material biológico 
humano que será 
transferido aos 
pacientes das 
técnicas de RA, com 
a finalidade precípua 
de evitar a 
transmissão de 
doenças. 

3 - um registro 
permanente das 
provas diagnósticas 
a que é submetido 
o material biológico 
humano que será 
transferido aos 
usuários das 
técnicas de RA, 
com a finalidade 
precípua de evitar a 
transmissão de 
doenças. 

Disponibilidade dos 
registros para os 
CRMs 

4. Os registros 
deverão estar 
disponíveis para 
fiscalização dos 
Conselhos Regionais 
de Medicina. 

4- Os registros 
deverão estar 
disponíveis para 
fiscalização dos 
Conselhos Regionais 
de Medicina. 

4 - Os registros 
deverão estar 
disponíveis para 
fiscalização dos 
Conselhos Regionais 
de Medicina. 

- - 

IV
 –

 D
O

A
Ç

Ã
O

 D
E

 G
A

M
E

T
A

S
 O

U
 

E
M

B
R

IÕ
E

S
 

Proibição da 
comercialização 

1. A doação não 
poderá ter caráter 
lucrativo ou 
comercial. 

1- A doação não 
poderá ter caráter 
lucrativo ou 
comercial. 

1 - A doação nunca 
terá caráter lucrativo 
ou comercial. 

1 - A doação nunca 
terá caráter lucrativo 
ou comercial. 

1 - A doação nunca 
terá caráter 
lucrativa ou 
comercial. 

Sigilo de identidade 
entre doadores e 
receptores 

2. Os doadores não 
devem conhecer a 
identidade dos 
receptores e vice-
versa. 

2- Os doadores não 
devem conhecer a 
identidade dos 
receptores e vice-
versa. 

2 - Os doadores não 
devem conhecer a 
identidade dos 
receptores e vice-
versa. 

2 - Os doadores não 
devem conhecer a 
identidade dos 
receptores e vice-
versa. 

2 - Os doadores 
não devem 
conhecer a 
identidade dos 
receptores e vice-
versa. 

Limitação etária para 
doadores 

3. A idade limite para 
a doação de gametas 
é de 35 anos para a 
mulher e de 50 anos 
para o homem. 

3- A idade limite para 
a doação de gametas 
é de 35 anos para a 
mulher e de 50 anos 
para o homem. 

3 - A idade limite 
para a doação de 
gametas é de 35 
anos para a mulher e 
50 anos para o 
homem. 

- - 
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Exceções ao sigilo 
entre doadores e 
receptores 

4. Será mantido, 
obrigatoriamente, 
sigilo sobre a 
identidade dos 
doadores de gametas 
e embriões, bem 
como dos receptores. 
Em situações 
especiais, 
informações sobre os 
doadores, por 
motivação médica, 
podem ser fornecidas 
exclusivamente para 
médicos, 
resguardando-se a 
identidade civil do(a) 
doador(a). 

4- Será mantido, 
obrigatoriamente, o 
sigilo sobre a 
identidade dos 
doadores de gametas 
e embriões, bem 
como dos receptores. 
Em situações 
especiais, 
informações sobre os 
doadores, por 
motivação médica, 
podem ser fornecidas 
exclusivamente para 
médicos, 
resguardando-se a 
identidade civil do(a) 
doador(a). 

4 - Obrigatoriamente 
será mantido o sigilo 
sobre a identidade 
dos doadores de 
gametas e embriões, 
bem como dos 
receptores. Em 
situações especiais, 
as informações sobre 
doadores, por 
motivação médica, 
podem ser fornecidas 
exclusivamente para 
médicos, 
resguardando-se a 
identidade civil do 
doador. 

3 - Obrigatoriamente 
será mantido o sigilo 
sobre a identidade 
dos doadores de 
gametas e embriões, 
bem como dos 
receptores. Em 
situações especiais, 
as informações sobre 
doadores, por 
motivação médica, 
podem ser fornecidas 
exclusivamente para 
médicos, 
resguardando-se a 
identidade civil do 
doador. 

3 - 
Obrigatoriamente 
será mantido o 
sigilo sobre a 
identidade dos 
doadores de 
gametas e pré-
embriões, assim 
como dos 
receptores. Em 
situações 
especiais, as 
informações sobre 
doadores, por 
motivação médica, 
podem ser 
fornecidas 
exclusivamente 
para médicos, 
resguardando-se a 
identidade civil do 
doador. 

Obrigatoriedade de 
registro permanente 
de dados de 
doadores 

5. As clínicas, 
centros ou serviços 
onde são feitas as 
doações devem 
manter, de forma 
permanente, um 
registro com dados 
clínicos de caráter 
geral, características 
fenotípicas e uma 
amostra de material 
celular dos doadores, 
de acordo com 
legislação vigente. 

5- As clínicas, 
centros ou serviços 
onde é feita a doação 
devem manter, de 
forma permanente, 
um registro com 
dados clínicos de 
caráter geral, 
características 
fenotípicas e uma 
amostra de material 
celular dos doadores, 
de acordo com 
legislação vigente. 

5 - As clínicas, 
centros ou serviços 
que empregam a 
doação devem 
manter, de forma 
permanente, um 
registro de dados 
clínicos de caráter 
geral, características 
fenotípicas e uma 
amostra de material 
celular dos doadores, 
de acordo com a 
legislação vigente. 

4 - As clínicas, 
centros ou serviços 
que empregam a 
doação devem 
manter, de forma 
permanente, um 
registro de dados 
clínicos de caráter 
geral, características 
fenotípicas e uma 
amostra de material 
celular dos doadores. 

4 - As clínicas, 
centros ou serviços 
que empregam a 
doação devem 
manter, de forma 
permanente, um 
registro de dados 
clínicos de caráter 
geral, 
características 
fenotípicas e uma 
amostra de material 
celular dos 
doadores. 

Medidas preventivas 
ao incesto 

6. Na região de 
localização da 
unidade, o registro 
dos nascimentos 
evitará que um(a) 
doador(a) tenha 
produzido mais de 
duas gestações de 
crianças de sexos 
diferentes em uma 
área de um milhão de 
habitantes. Um(a) 
mesmo(a) doador(a) 
poderá contribuir com 
quantas gestações 
forem desejadas, 
desde que em uma 
mesma família 
receptora. 

6- Na região de 
localização da 
unidade, o registro 
dos nascimentos 
evitará que um(a) 
doador(a) tenha 
produzido mais de 
duas gestações de 
crianças de sexos 
diferentes em uma 
área de um milhão de 
habitantes. 

6 - Na região de 
localização da 
unidade, o registro 
dos nascimentos 
evitará que um(a) 
doador(a) tenha 
produzido mais que 
duas gestações de 
crianças de sexos 
diferentes, numa 
área de um milhão de 
habitantes. 

5 - Na região de 
localização da 
unidade, o registro 
dos nascimentos 
evitará que um(a) 
doador(a) venha a 
produzir mais do que 
uma gestação de 
criança de sexo 
diferente numa área 
de um milhão de 
habitantes. 

5 - Na região de 
localização da 
unidade, o registro 
das gestações 
evitará que um 
doador tenha 
produzido mais que 
2 (duas) gestações, 
de sexos 
diferentes, numa 
área de um milhão 
de habitantes. 

Responsabilidade 
pela escolha de 
doadoras de oócitos 

7. A escolha das 
doadoras de oócitos 
é de 
responsabilidade do 
médico assistente. 
Dentro do possível, 
deverá garantir que a 
doadora tenha a 
maior semelhança 
fenotípica com a 
receptora. 

7- A escolha dos 
doadores é de 
responsabilidade do 
médico assistente. 
Dentro do possível, 
deverá garantir que 
o(a) doador(a) tenha 
a maior semelhança 
fenotípica e a 
máxima possibilidade 
de compatibilidade 
com a receptora. 

7 - A escolha dos 
doadores é de 
responsabilidade da 
unidade. Dentro do 
possível, deverá 
garantir que o doador 
tenha a maior 
semelhança 
fenotípica e 
imunológica e a 
máxima possibilidade 
de compatibilidade 
com a receptora. 

6 - A escolha dos 
doadores é de 
responsabilidade da 
unidade. Dentro do 
possível deverá 
garantir que o doador 
tenha a maior 
semelhança 
fenotípica e 
imunológica e a 
máxima possibilidade 
de compatibilidade 
com a receptora. 

6 - A escolha dos 
doadores é de 
responsabilidade 
da unidade. Dentro 
do possível deverá 
garantir que o 
doador tenha a 
maior semelhança 
fenotípica e 
imunológica e a 
máxima 
possibilidade de 
compatibilidade 
com a receptora. 

Proibição de doação 
de gametas por 
integrantes de equipe 
médica 

8. Não será permitido 
aos médicos, 
funcionários e 
demais integrantes 
da equipe 
multidisciplinar das 
clínicas, unidades ou 
serviços participar 
como doadores nos 
programas de RA. 

8- Não será permitido 
aos médicos, 
funcionários e 
demais integrantes 
da equipe 
multidisciplinar das 
clínicas, unidades ou 
serviços, 
participarem como 
doadores nos 
programas de RA. 

8 - Não será 
permitido ao médico 
responsável pelas 
clínicas, unidades ou 
serviços, nem aos 
integrantes da equipe 
multidisciplinar que 
nelas prestam 
serviços, 
participarem como 
doadores nos 
programas de RA. 

7 - Não será 
permitido ao médico 
responsável pelas 
clínicas, unidades ou 
serviços, nem aos 
integrantes da equipe 
multidisciplinar que 
nelas trabalham 
participar como 
doador nos 
programas de RA. 

7 - Não será 
permitido ao 
médico 
responsável pelas 
clínicas, unidades 
ou serviços, nem 
aos integrantes da 
equipe 
multidisciplinar que 
nelas prestam 
serviços, 
participarem como 
doadores nos 
programas de RA. 
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Doação voluntária de 
gametas e doação 
compartilhada de 
oócitos 

9. É permitida a 
doação voluntária de 
gametas, bem como 
a situação 
identificada como 
doação 
compartilhada de 
oócitos em RA, em 
que doadora e 
receptora, 
participando como 
portadoras de 
problemas de 
reprodução, 
compartilham tanto 
do material biológico 
quanto dos custos 
financeiros que 
envolvem o 
procedimento de RA. 
A doadora tem 
preferência sobre o 
material biológico 
que será produzido. 

9- É permitida a 
doação voluntária de 
gametas masculinos, 
bem como a situação 
identificada como 
doação 
compartilhada de 
oócitos em RA, em 
que doadora e 
receptora, 
participando como 
portadoras de 
problemas de 
reprodução, 
compartilham tanto 
do material biológico 
quanto dos custos 
financeiros que 
envolvem o 
procedimento de RA. 
A doadora tem 
preferência sobre o 
material biológico 
que será produzido. 

9 - É permitida a 
doação voluntária de 
gametas, bem como 
a situação 
identificada como 
doação 
compartilhada de 
oócitos em RA, onde 
doadora e receptora, 
participando como 
portadoras de 
problemas de 
reprodução, 
compartilham tanto 
do material biológico 
quanto dos custos 
financeiros que 
envolvem o 
procedimento de RA. 
A doadora tem 
preferência sobre o 
material biológico 
que será produzido. 

- - 
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Criopreservação de 
gametas, embriões e 
tecidos gonádicos 

1. As clínicas, 
centros ou serviços 
podem criopreservar 
espermatozoides, 
oócitos, embriões e 
tecidos gonádicos. 

1- As clínicas, 
centros ou serviços 
podem criopreservar 
espermatozoides, 
óvulos, embriões e 
tecidos gonádicos. 

1 - As clínicas, 
centros ou serviços 
podem criopreservar 
espermatozoides, 
óvulos e embriões e 
tecidos gonádicos. 

1 - As clínicas, 
centros ou serviços 
podem criopreservar 
espermatozoides, 
óvulos e embriões. 

1 - As clínicas, 
centros ou serviços 
podem 
criopreservar 
espermatozóides, 
óvulos e pré-
embriões. 

Obrigatoriedade de 
criopreservação de 
embriões viáveis 
supranumerários 

2. O número total de 
embriões gerados em 
laboratório será 
comunicado aos 
pacientes para que 
decidam quantos 
embriões serão 
transferidos a fresco, 
conforme determina 
esta Resolução. Os 
excedentes, viáveis, 
devem ser 
criopreservados. 

2- O número total de 
embriões gerados em 
laboratório será 
comunicado aos 
pacientes para que 
decidam quantos 
embriões serão 
transferidos a fresco. 
Os excedentes, 
viáveis, devem ser 
criopreservados. 

2 - O número total de 
embriões produzidos 
em laboratório será 
comunicado aos 
pacientes, para que 
decidam quantos 
embriões serão 
transferidos a fresco, 
devendo os 
excedentes, viáveis, 
serem 
criopreservados. 

2 - Do número total 
de embriões 
produzidos em 
laboratório, os 
excedentes, viáveis, 
serão 
criopreservados. 

2 - O número total 
de pré-embriões 
produzidos em 
laboratório será 
comunicado aos 
pacientes, para que 
se decida quantos 
pré-embriões serão 
transferidos a 
fresco, devendo o 
excedente ser 
criopreservado, não 
podendo ser 
descartado ou 
destruído. 

Manifestação de 
vontade quanto ao 
destino dos embriões 

3. No momento da 
criopreservação, os 
pacientes devem 
manifestar sua 
vontade, por escrito, 
quanto ao destino a 
ser dado aos 
embriões 
criopreservados em 
caso de divórcio ou 
dissolução de união 
estável, doenças 
graves ou 
falecimento de um 
deles ou de ambos, e 
quando desejam 
doá-los. 

3- No momento da 
criopreservação, os 
pacientes devem 
expressar sua 
vontade, por escrito, 
quanto ao destino a 
ser dado aos 
embriões 
criopreservados em 
caso de divórcio, 
doenças graves ou 
falecimento, de um 
deles ou de ambos, e 
quando desejam 
doá-los. 

3 - No momento da 
criopreservação os 
pacientes devem 
expressar sua 
vontade, por escrito, 
quanto ao destino 
que será dado aos 
embriões 
criopreservados, quer 
em caso de divórcio, 
doenças graves ou 
falecimento de um 
deles ou de ambos, e 
quando desejam 
doá-los. 

3 - No momento da 
criopreservação, os 
cônjuges ou 
companheiros devem 
expressar sua 
vontade, por escrito, 
quanto ao destino 
que será dado aos 
pré-embriões 
criopreservados em 
caso de divórcio, 
doenças graves ou 
falecimento de um 
deles ou de ambos, e 
quando desejam 
doá-los. 

3 - No momento da 
criopreservação, os 
cônjuges ou 
companheiros 
devem expressar 
sua vontade, por 
escrito, quanto ao 
destino que será 
dado aos pré-
embriões 
criopreservados, 
em caso de 
divórcio, doenças 
graves ou de 
falecimento de um 
deles ou de ambos, 
e quando desejam 
doá-los. 

Possibilidade de 
descarte em razão de 
vontade expressa e a 
partir do decurso de 
certo lapso temporal 

4. Os embriões 
criopreservados com 
três anos ou mais 
poderão ser 
descartados se esta 
for a vontade 
expressa dos 
pacientes. 

4- Os embriões 
criopreservados com 
mais de cinco anos 
poderão ser 
descartados se esta 
for a vontade dos 
pacientes. A 
utilização dos 
embriões em 
pesquisas de células-
tronco não é 
obrigatória, conforme 
previsto na Lei de 
Biossegurança. 

4 - Os embriões 
criopreservados com 
mais de 5 (cinco) 
anos poderão ser 
descartados se esta 
for a vontade dos 
pacientes, e não 
apenas para 
pesquisas de células-
tronco, conforme 
previsto na Lei de 
Biossegurança. 

- - 
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Possibilidade de 
descarte em razão de 
abandono e a partir 
do decurso de certo 
lapso temporal 

5. Os embriões 
criopreservados e 
abandonados por 
três anos ou mais 
poderão ser 
descartados. 

- - - - 

Conceito de embrião 
abandonado 

Parágrafo único: 
Embrião abandonado 
é aquele em que os 
responsáveis 
descumpriram o 
contrato pré-
estabelecido e não 
foram localizados 
pela clínica. 

- - - - 
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Seleção embrionária 
visando prevenção 
de doenças 
hereditárias e o 
consequente destino 
de tais embriões 

1. As técnicas de RA 
podem ser aplicadas 
à seleção de 
embriões submetidos 
a diagnóstico de 
alterações genéticas 
causadoras de 
doenças – podendo 
nesses casos ser 
doados para 
pesquisa ou 
descartados, 
conforme a decisão 
do(s) paciente(s) 
devidamente 
documentada em 
consentimento 
informado livre e 
esclarecido 
específico. 

1- As técnicas de RA 
podem ser utilizadas 
aplicadas à seleção 
de embriões 
submetidos a 
diagnóstico de 
alterações genéticas 
causadoras de 
doenças – podendo 
nesses casos serem 
doados para 
pesquisa ou 
descartados. 

1 - As técnicas de RA 
podem ser utilizadas 
acopladas à seleção 
de embriões 
submetidos a 
diagnóstico de 
alterações genéticas 
causadoras de 
doenças. 

As técnicas de RA 
também podem ser 
utilizadas na 
preservação e 
tratamento de 
doenças genéticas 
ou hereditárias, 
quando 
perfeitamente 
indicadas e com 
suficientes garantias 
de diagnóstico e 
terapêutica: 

As técnicas de RA 
também podem ser 
utilizadas na 
preservação e 
tratamento de 
doenças genéticas 
ou hereditárias, 
quando 
perfeitamente 
indicadas e com 
suficientes 
garantias de 
diagnóstico e 
terapêutica. 

- - - 

1 - Toda intervenção 
sobre embriões "in 
vitro", com fins 
diagnósticos, não 
poderá ter outra 
finalidade que não a 
de avaliar sua 
viabilidade ou 
detectar doenças 
hereditárias, sendo 
obrigatório o 
consentimento 
informado do casal. 

1 - Toda 
intervenção sobre 
pré-embriões "in 
vitro", com fins 
diagnósticos, não 
poderá ter outra 
finalidade que a 
avaliação de sua 
viabilidade ou 
detecção de 
doenças 
hereditárias, sendo 
obrigatório o 
consentimento 
informado do casal. 

Geração de filhos 
doadores de células-
tronco ou órgãos 

2. As técnicas de RA 
também podem ser 
utilizadas para 
tipagem do sistema 
HLA do embrião, no 
intuito de selecionar 
embriões HLA-
compatíveis com 
algum irmão já 
afetado pela doença 
e cujo tratamento 
efetivo seja o 
transplante de 
células-tronco, de 
acordo com a 
legislação vigente. 

2- As técnicas de RA 
também podem ser 
utilizadas para 
tipagem do sistema 
HLA do embrião, no 
intuito de selecionar 
embriões HLA-
compatíveis com 
algum(a) filho(a) do 
casal já afetado pela 
doença e cujo 
tratamento efetivo 
seja o transplante de 
células-tronco, de 
acordo com a 
legislação vigente. 

2 - As técnicas de RA 
também podem ser 
utilizadas para 
tipagem do sistema 
HLA do embrião, com 
o intuito de seleção 
de embriões HLA-
compatíveis com 
algum filho(a) do 
casal já afetado por 
doença, doença esta 
que tenha como 
modalidade de 
tratamento efetivo o 
transplante de 
células-tronco ou de 
órgãos. 

- - 
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Limites da 
intervenção 
terapêutica sobre 
embriões in vitro 

- - - 

2 - Toda intervenção 
com fins terapêuticos 
sobre embriões "in 
vitro" não terá outra 
finalidade que não a 
de tratar uma doença 
ou impedir sua 
transmissão, com 
garantias reais de 
sucesso, sendo 
obrigatório o 
consentimento 
informado do casal. 

2 - Toda 
intervenção com 
fins terapêuticos, 
sobre pré-embriões 
"in vitro", não terá 
outra finalidade que 
tratar uma doença 
ou impedir sua 
transmissão, com 
garantias reais de 
sucesso, sendo 
obrigatório o 
consentimento 
informado do casal. 

Limitação ao tempo  
de desenvolvimento 
in vitro 

3. O tempo máximo 
de desenvolvimento 
de embriões in vitro 
será de até 14 dias. 

3- O tempo máximo 
de desenvolvimento 
de embriões in vitro 
será de 14 dias. 

3 - O tempo máximo 
de desenvolvimento 
de embriões "in vitro" 
será de 14 dias. 

3 - O tempo máximo 
de desenvolvimento 
de embriões "in vitro" 
será de 14 dias. 

3 - O tempo 
máximo de 
desenvolvimento 
de pré-embriões "in 
vitro" será de 14 
dias. 
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Requisitos objetivos 
para utilização da 
gestação de 
substituição 
(possibilidade de 
utilização em união 
homoafetiva e 
pessoas solteiras) 

As clínicas, centros 
ou serviços de 
reprodução assistida 
podem usar técnicas 
de RA para criarem a 
situação identificada 
como gestação de 
substituição, desde 
que exista um 
problema médico que 
impeça ou 
contraindique a 
gestação na doadora 
genética, em união 
homoafetiva ou 
pessoa solteira. 

As clínicas, centros 
ou serviços de 
reprodução assistida 
podem usar técnicas 
de RA para criarem a 
situação identificada 
como gestação de 
substituição, desde 
que exista um 
problema médico que 
impeça ou 
contraindique a 
gestação na doadora 
genética ou em caso 
de união 
homoafetiva. 

As clínicas, centros 
ou serviços de 
reprodução humana 
podem usar técnicas 
de RA para criarem a 
situação identificada 
como gestação de 
substituição, desde 
que exista um 
problema médico que 
impeça ou 
contraindique a 
gestação na doadora 
genética ou em caso 
de união 
homoafetiva. 

As clínicas, centros 
ou serviços de 
reprodução humana 
podem usar técnicas 
de RA para criarem a 
situação identificada 
como gestação de 
substituição, desde 
que exista um 
problema médico que 
impeça ou 
contraindique a 
gestação na doadora 
genética. 

As Clínicas, 
Centros ou 
Serviços de 
Reprodução 
Humana podem 
usar técnicas de 
RA para criarem a 
situação 
identificada como 
gestação de 
substituição, desde 
que exista um 
problema médico 
que impeça ou 
contra-indique a 
gestação na 
doadora genética. 

Grau de parentesco 
da cedente e demais 
casos 

1. A cedente 
temporária do útero 
deve pertencer à 
família de um dos 
parceiros em 
parentesco 
consanguíneo até o 
quarto grau (primeiro 
grau – mãe/filha; 
segundo grau – 
avó/irmã; terceiro 
grau – tia/sobrinha; 
quarto grau – prima). 
Demais casos estão 
sujeitos à autorização 
do Conselho 
Regional de 
Medicina. 

1- As doadoras 
temporárias do útero 
devem pertencer à 
família de um dos 
parceiros em 
parentesco 
consanguíneo até o 
quarto grau (primeiro 
grau – mãe; segundo 
grau – irmã/avó; 
terceiro grau – tia; 
quarto grau – prima). 
Demais casos estão 
sujeitos à autorização 
do Conselho 
Regional de 
Medicina. 

1 - As doadoras 
temporárias do útero 
devem pertencer à 
família de um dos 
parceiros num 
parentesco 
consanguíneo até o 
quarto grau (primeiro 
grau – mãe; segundo 
grau – irmã/avó; 
terceiro grau – tia; 
quarto grau – prima), 
em todos os casos 
respeitada a idade 
limite de até 50 anos. 

1 - As doadoras 
temporárias do útero 
devem pertencer à 
família da doadora 
genética, num 
parentesco até o 
segundo grau, sendo 
os demais casos 
sujeitos à autorização 
do Conselho 
Regional de 
Medicina. 

1 - As doadoras 
temporárias do 
útero devem 
pertencer à família 
da doadora 
genética, num 
parentesco até o 
segundo grau, 
sendo os demais 
casos sujeitos à 
autorização do 
Conselho Regional 
de Medicina. 

Proibição de caráter 
lucrativo ou 
comercial 

2. A cessão 
temporária do útero 
não poderá ter 
caráter lucrativo ou 
comercial. 

2- A doação 
temporária do útero 
não poderá ter 
caráter lucrativo ou 
comercial. 

2 - A doação 
temporária do útero 
não poderá ter 
caráter lucrativo ou 
comercial. 

2 - A doação 
temporária do útero 
não poderá ter 
caráter lucrativo ou 
comercial. 

2 - A doação 
temporária do útero 
não poderá ter 
caráter lucrativo ou 
comercial. 

Estabelecimento de 
um rol de 
documentos e 
informações 
obrigatórios 

3. Nas clínicas de 
reprodução assistida, 
os seguintes 
documentos e 
observações deverão 
constar no prontuário 
da paciente: 

3- Nas clínicas de 
reprodução assistida, 
os seguintes 
documentos e 
observações deverão 
constar no prontuário 
do paciente: 

3 - Nas clínicas de 
reprodução os 
seguintes 
documentos e 
observações deverão 
constar no prontuário 
do paciente: 

- - 

Termo de 
consentimento livre e 
esclarecido 

3.1. Termo de 
consentimento livre e 
esclarecido assinado 
pelos pacientes e 
pela cedente 
temporária do útero, 
contemplando 
aspectos 
biopsicossociais e 
riscos envolvidos no 
ciclo gravídico-
puerperal, bem como 
aspectos legais da 
filiação; 

3.1. Termo de 
consentimento livre e 
esclarecido 
informado assinado 
pelos pacientes e 
pela doadora 
temporária do útero, 
contemplando 
aspectos 
biopsicossociais e 
riscos envolvidos no 
ciclo gravídico-
puerperal, bem como 
aspectos legais da 
filiação; 

Termo de 
Consentimento 
Informado assinado 
pelos pacientes (pais 
genéticos) e pela 
doadora temporária 
do útero, consignado. 
Obs.: gestação 
compartilhada entre 
homoafetivos onde 
não existe 
infertilidade; 

- - 
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Relatório médico de 
perfil psicológico 

3.2. Relatório médico 
com o perfil 
psicológico, 
atestando adequação 
clínica e emocional 
de todos os 
envolvidos; 

3.2. Relatório médico 
com o perfil 
psicológico, 
atestando adequação 
clínica e emocional 
de todos os 
envolvidos; 

relatório médico com 
o perfil psicológico, 
atestando adequação 
clínica e emocional 
da doadora 
temporária do útero; 

- - 

Termo de 
compromisso entre 
cedente e 
paciente/cessionária 

3.3. Termo de 
Compromisso entre 
o(s) paciente(s) e a 
cedente temporária 
do útero (que 
receberá o embrião 
em seu útero), 
estabelecendo 
claramente a questão 
da filiação da criança; 

3.3. Termo de 
Compromisso entre 
os pacientes e a 
doadora temporária 
do útero (que 
receberá o embrião 
em seu útero), 
estabelecendo 
claramente a questão 
da filiação da criança; 

contrato entre os 
pacientes (pais 
genéticos) e a 
doadora temporária 
do útero (que 
recebeu o embrião 
em seu útero e deu à 
luz), estabelecendo 
claramente a questão 
da filiação da criança; 

- - 

Compromisso da 
paciente de tratamento 
e acompanhamento 
médico da cedente 

3.4. Compromisso, 
por parte do(s) 
paciente(s) 
contratante(s) de 
serviços de RA, de 
tratamento e 
acompanhamento 
médico, inclusive por 
equipes 
multidisciplinares, se 
necessário, à mãe 
que cederá 
temporariamente o 
útero, até o 
puerpério; 

3.4. Garantia, por 
parte dos pacientes 
contratantes de 
serviços de RA, de 
tratamento e 
acompanhamento 
médico, inclusive por 
equipes 
multidisciplinares, se 
necessário, à mãe 
que doará 
temporariamente o 
útero, até o 
puerpério; 

a garantia de 
tratamento e 
acompanhamento 
médico, inclusive por 
equipes 
multidisciplinares, se 
necessário, à mãe 
que doará 
temporariamente o 
útero, até o 
puerpério; 

- - 

Compromisso de 
registro civil da criança 

3.5. Compromisso do 
registro civil da 
criança pelos 
pacientes (pai, mãe 
ou pais genéticos), 
devendo esta 
documentação ser 
providenciada 
durante a gravidez; 

3.5. Garantia do 
registro civil da 
criança pelos 
pacientes (pais 
genéticos), devendo 
esta documentação 
ser providenciada 
durante a gravidez; 

a garantia do registro 
civil da criança pelos 
pacientes (pais 
genéticos), devendo 
esta documentação 
ser providenciada 
durante a gravidez; 

- - 

Aprovação expressa e 
escrita do cônjuge ou 
companheiro 

3.6. Aprovação do 
cônjuge ou 
companheiro, 
apresentada por 
escrito, se a cedente 
temporária do útero 
for casada ou viver 
em união estável. 

3.6. Aprovação do 
cônjuge ou 
companheiro, 
apresentada por 
escrito, se a doadora 
temporária do útero 
for casada ou viver 
em união estável. 

se a doadora 
temporária do útero 
for casada ou viver 
em união estável, 
deverá apresentar, 
por escrito, a 
aprovação do 
cônjuge ou 
companheiro. 

- - 

Descrição 
pormenorizada e por 
escrito de aspectos 
médicos 

- - 

descrição pelo 
médico assistente, 
pormenorizada e por 
escrito, dos aspectos 
médicos envolvendo 
todas as 
circunstâncias da 
aplicação de uma 
técnica de RA, com 
dados de caráter 
biológico, jurídico, 
ético e econômico, 
bem como os 
resultados obtidos 
naquela unidade de 
tratamento com a 
técnica proposta; 

- - 

Aspectos 
biopsicosociais - - 

os aspectos 
biopsicossociais 
envolvidos no ciclo 
gravídico-puerperal; 

- - 

Riscos inerentes à 
maternidade - - 

os riscos inerentes à 
maternidade; - - 

Proibição ao aborto - - 

a impossibilidade de 
interrupção da 
gravidez após 
iniciado o processo 
gestacional, salvo em 
casos previstos em 
lei ou autorizados 
judicialmente; 

- - 
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Requisitos objetivos 
para reprodução 
assistida post 
mortem 

É permitida a 
reprodução assistida 
post-mortem desde 
que haja autorização 
prévia específica 
do(a) falecido(a) para 
o uso do material 
biológico 
criopreservado, de 
acordo com a 
legislação vigente. 

É permitida a 
reprodução assistida 
post-mortem desde 
que haja autorização 
prévia específica 
do(a) falecido(a) para 
o uso do material 
biológico 
criopreservado, de 
acordo com a 
legislação vigente. 

É possível desde que 
haja autorização 
prévia específica 
do(a) falecido(a) para 
o uso do material 
biológico 
criopreservado, de 
acordo com a 
legislação vigente. 

Não constitui ilícito 
ético a reprodução 
assistida post 
mortem desde que 
haja autorização 
prévia específica 
do(a) falecido(a) para 
o uso do material 
biológico 
criopreservado, de 
acordo com a 
legislação vigente. 

- 
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Competência para 
resolução de casos 
omissos 

Casos de exceção, 
não previstos nesta 
resolução, 
dependerão da 
autorização do 
Conselho Regional 
de Medicina da 
jurisdição e, em grau 
recursal, ao 
Conselho Federal de 
Medicina. 

Casos de exceção, 
não previstos nesta 
resolução, 
dependerão da 
autorização do 
Conselho Federal de 
Medicina. 

Casos de exceção, 
não previstos nesta 
resolução, 
dependerão da 
autorização do 
Conselho Regional 
de Medicina. - - 

 

 


