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RESUMO 

 

 

CATÃO, Nathália de Lima. A nova lei da Biossegurança e a utilização de células-tronco 

embrionárias para fins terapêuticos: a questão das sobras embrionárias e da clonagem 

terapêutica em confronto. 2011. 103f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Programa de Pós-

Graduação em Direito, Centro de Ciências Jurídicas/FDR, Universidade Federal de 

Pernambuco, Recife, 2011. 

 

 

O trabalho tem por objeto a análise da diferença no tratamento ético e jurídico da questão das 

células-tronco embrionárias quando obtidas, de um lado, dos embriões excedentes da técnica 

de reprodução humana assistida e, de outro lado, de embriões produzidos pelo processo de 

clonagem terapêutica. A problemática é analisada numa perspectiva dos direitos 

fundamentais, na interface da Bioética e do Biodireito com o Direito Constitucional. A nova 

Lei da Biossegurança regulamentou a questão, permitindo a utilização, para fins de pesquisa e 

terapia, de embriões resultantes da reprodução assistida e não utilizados no procedimento; 

todavia, vetou a possibilidade de obtenção de células-tronco pela clonagem terapêutica. 

Busca-se averiguar, assim, as semelhanças e diferenças dessas situações jurídicas, abordando 

a possibilidade de nova legislação vir a igualar tais procedimentos ora tratados de maneira 

distinta. A decisão do STF, em sede da ADI 3510, é também analisada, sob a ótica de que as 

considerações ali lançadas têm direta repercussão no tratamento da clonagem terapêutica. O 

exame da problemática perpassa a questão do tratamento do embrião in vitro, cuja destruição 

constitui traço comum entre os dois processos de obtenção de células-tronco embrionárias em 

confronto, levantando o debate acerca do início da proteção jurídica da vida. O trabalho 

propõe que também a clonagem terapêutica – utilizada de forma ponderada e com finalidade 

estritamente terapêutica –, assim como a utilização das sobras embrionárias, não representa 

uma violação ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Células-tronco, clonagem terapêutica, Direitos Fundamentais. 



ABSTRACT 

 

CATÃO, Nathália de Lima. The new Biosafety Act and the use of embryonic stem cells for 

therapeutic purposes: the problem of surplus embryos and therapeutic cloning in 

confrontation. 2011. 103p. Dissertation (Master‟s Degree of Law) – Centro de Ciências 

Jurídicas/FDR, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2011. 

 

 

This dissertation examines the ethical and legal disparities in the dealing with embryonic stem 

cells obtained from, on the one hand, the surplus embryos from assisted human reproduction 

techniques and on the other hand, embryos produced by therapeutic cloning. The problem is 

analyzed from a fundamental rights perspective, contrasting Bioethics and Biolaw with 

Constitutional Law. The new Biosafety Act regulates the issue, allowing for discarded 

embryos resulting from assisted reproduction to be used in research and therapy. However, 

the Biosafety Act has vetoed the possibility of obtaining stem cells from therapeutic cloning. 

Therefore, this dissertation aims to describe the similarities and differences in these legal 

situations, undertaking an approach on the possibility that a new Act equalize situations 

currently treated differently. The decision of the Supreme Court with regards to the Direct 

Action of Unconstitutionality nº 3510 is also analyzed in view of the fact that the 

considerations contained thereby have a direct impact on the legal handling of therapeutic 

cloning. The examination of the problem permeates the issue of the legal handling of in vitro 

embryos, whose destruction is common to the two contrasting proceedings for obtaining 

embryonic stem cells. This raises the debate on the beginning of legal protection of life. This 

dissertation suggests that therapeutic cloning also - used for strictly therapeutic purposes - as 

well as the use of surplus embryos, does not represent a violation of the right to life and 

human dignity. 
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INTRODUÇÃO: A UTILIZAÇÃO DE CÉLULAS-TRONCO 

EMBRIONÁRIAS PARA FINS DE PESQUISA E TERAPIA NO 

CONTEXTO DAS NOVAS TECNOLOGIAS BIOLÓGICAS 

 

Nas últimas décadas, a sociedade tem tido acesso, pelos diversos meios de 

comunicação
1
, a uma série de descobertas no âmbito da biologia e de suas aplicações 

tecnológicas, com a crescente interferência humana nos processos até então tidos por naturais. 

O desenvolvimento desse campo determinou o surgimento de um debate inovador, o qual se 

trava não somente nos ambientes acadêmicos de vários ramos do conhecimento humano, tal 

como o jurídico, mas também na própria sociedade civil. 

A utilização de células-tronco embrionárias para fins de pesquisa e terapia figura 

nesse atual e polêmico contexto de descobertas científicas. Essas células, por possuírem 

propriedades específicas, vêm sendo consideradas a melhor fonte de células reconstituidoras 

de tecidos dos órgãos humanos para fins terapêuticos. Seu aproveitamento, todavia, desperta 

questionamentos éticos e jurídicos, face à possibilidade de destruição de embriões humanos 

para a sua obtenção. 

O presente trabalho tem por objeto a análise da diferença existente no tratamento 

ético e jurídico da questão das células-tronco embrionárias em suas diversas formas de 

obtenção. De um lado, a utilização das células-tronco obtidas por meio de embriões 

excedentes da técnica de reprodução humana assistida – também chamados sobras 

embrionárias
2
; e, de outro lado, os problemas relativos à obtenção de células-tronco de 

embriões produzidos pelo processo de clonagem terapêutica. 

Buscamos analisar tal questão biojurídica numa perspectiva dos direitos 

fundamentais constantes da ordem constitucional brasileira, daí evidenciando-se a opção por 

uma dimensão essencialmente constitucional do debate. Nesse aspecto, sob essa ótica de 

                                                
1 Sobre a publicação de reportagens acerca do tema da utilização de células-tronco embrionárias e da clonagem 

na imprensa nacional: BARROSO, Luís Roberto. Em defesa da vida digna: constitucionalidade e legitimidade 

das pesquisas com células-tronco embrionárias. In: SARMENTO, Daniel; PIOVESAN, Flávia. Nos limites da 

vida: aborto, clonagem humana e eutanásia sob a perspectiva dos direitos humanos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2007; COSTA, Sérgio Ibiapina Ferreira; DINIZ, Débora. Mídia, clonagem e bioética. Cad. Saúde Pública,  Rio 

de Janeiro,  v. 16,  n. 1, Jan.  2000. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102311X2000000100016&lng=en&nrm=iso>. 

Acesso em  20  fev.  2010. 
2 Utilizaremos, ao longo do trabalho, o termo “sobras embrionárias” para designar essa forma de obtenção de 

células-tronco embrionárias. 
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análise abordaremos a possibilidade de uma nova legislação vir a igualar as situações ora 

tratadas de maneira distinta. 

Uma das formas de obtenção de células-tronco embrionárias dá-se a partir dos 

embriões produzidos em clínicas de reprodução assistida, resultantes das sobras embrionárias, 

não utilizadas no procedimento. Outra possibilidade de se obter tais células-tronco é a partir 

da técnica da clonagem terapêutica – também denominada “transferência de núcleos” – que 

tem como estágios iniciais os mesmos referentes à clonagem para fins reprodutivos, diferindo-

se, todavia, pelo fato de não haver a introdução do embrião em um útero. A clonagem 

terapêutica tem por escopo, tão-somente, a obtenção de células-tronco a partir desses 

embriões.
3
 

No Brasil, a revogada lei nº 8.974/95 – anterior Lei da Biossegurança – proibia 

completamente a manipulação genética de células germinais humanas, restringindo quaisquer 

pesquisas nesse âmbito. A nova lei, de nº 11.105/2005, permitiu, em seu artigo 5º, “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” 
4
, 

atendidas as condições de que sejam embriões inviáveis ou congelados por mais de três anos, 

sendo também necessário o consentimento dos genitores e ficando vedada qualquer 

comercialização. 

O referido dispositivo deu ensejo à Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3510, 

proposta em 30 de maio de 2005 pelo então Procurador-geral da República, cujo julgamento 

teve grande repercussão na sociedade, com oportunidades de debates por meio de audiências 

públicas e seminários. O Supremo Tribunal Federal decidiu, em 29 de maio de 2008, por 

maioria de votos (seis ministros), que o artigo 5º da Lei da Biossegurança não merece reparo, 

entendendo que as pesquisas com células-tronco embrionárias, nos termos da referida lei, não 

violam o direito à vida ou a dignidade da pessoa humana. Destacamos, desde já, que tal 

julgamento tem papel essencial na análise proposta pela presente dissertação.  

                                                
3 FREITAS, Rodrigo Therezan de et al. Aspectos científicos e sociais da clonagem reprodutiva e terapêutica. 

Revista Eletrônica F@pciência, Apucarana-PR, v.1, n.1, 2007. Disponível em: 

<http://www.fap.com.br/fapciencia/edicao_2007/003.pdf>. Acesso em: 04 jul. 2009, p. 45. 

4 BRASIL. Lei nº 11.105, de 24 de março de 2005. Regulamenta os incisos II, IV e V do § 1o do art. 225 da 

Constituição Federal, estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização de atividades que envolvam 

organismos geneticamente modificados – OGM e seus derivados, cria o Conselho Nacional de Biossegurança – 

CNBS, reestrutura a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança – CTNBio, dispõe sobre a Política Nacional 
de Biossegurança – PNB, revoga a Lei no 8.974, de 5 de janeiro de 1995, e a Medida Provisória no 2.191-9, de 

23 de agosto de 2001, e os arts. 5o, 6o, 7o, 8o, 9o, 10 e 16 da Lei no 10.814, de 15 de dezembro de 2003, e dá 

outras providências.. Diário Oficial da União, Brasília-DF, 28 mar. 2005. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11105.htm>. Acesso em: 15 ago. 2008. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.105-2005?OpenDocument
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A clonagem, todavia, recebeu tratamento jurídico distinto, restando proibida, tanto 

em sua forma reprodutiva, como em sua modalidade terapêutica, na nova Lei da 

Biossegurança. A clonagem humana foi instituída como crime, punível com pena de reclusão 

e multa.  

Reconhecemos que a utilização das células-tronco, quando obtidas das sobras 

embrionárias do processo de fertilização in vitro, tem uma aceitação doutrinária e social 

consideravelmente maior, uma vez que tais embriões permanecem congelados nas clínicas de 

fertilização e acabam por perder a viabilidade com o passar do tempo. Sua utilização para 

pesquisa, diante dessa realidade, e ainda com as devidas condições, como nos termos fixados 

pela atual legislação brasileira, afigura-se, para muitos, como uma solução razoável para o 

problema. 
5
 

Já a possibilidade de produção de embriões por meio do processo de clonagem 

terapêutica com o único fim de extração de células-tronco embrionárias levanta, perante a 

sociedade, os estudiosos e a própria legislação, restrições muito mais severas – como ocorreu 

no caso da Lei da Biossegurança brasileira. 

Diante da Constituição Federal, e especificamente diante dos direitos fundamentais 

que entram em conflito na temática em estudo – tais como o direito à vida, a dignidade da 

pessoa humana, o direito à saúde e à livre expressão da atividade científica – seria 

juridicamente necessária tal distinção no tratamento das duas formas de obtenção de células-

tronco embrionárias?  

O problema é, por conseguinte, sobre que critérios é estabelecida essa diferenciação 

do tratamento ético e jurídico dispensado à obtenção das células-tronco de embriões 

excedentes e de embriões somáticos
6
? Quais as semelhanças e diferenças dessas situações 

                                                
5 Nesse sentido, podem-se citar alguns autores, analisados nessa dissertação, mas sem o fim de esgotamento: 

BARBOZA, Heloísa Helena. Clonagem humana: uma questão em aberto. In: SARMENTO, Daniel; 

PIOVESAN, Flávia. Nos limites da vida: aborto, clonagem humana e eutanásia sob a perspectiva dos direitos 

humanos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007; BARROSO, Luís Roberto. Em defesa da vida digna: 

constitucionalidade e legitimidade das pesquisas com células-tronco embrionárias. In: SARMENTO, Daniel; 

PIOVESAN, Flávia. Nos limites da vida: aborto, clonagem humana e eutanásia sob a perspectiva dos direitos 

humanos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007; LACADENA, Juan Ramón. Experimentação com embriões: o 

dilema ético dos embriões excedentes, os embriões somáticos e os embriões partenogenéticos. In: MARTÍNEZ, 

Julio Luis (org.). Células-tronco humanas: aspectos científicos, éticos e jurídicos. São Paulo: Loyola, 2005; 

NERI, Demetrio. A Bioética em laboratório: células-tronco, clonagem e saúde humana. São Paulo: Loyola, 

2004; SARLET, Ingo Wolfgang. As dimensões da dignidade da pessoa humana: uma compreensão jurídico-

constitucional aberta e compatível com os desafios da biotecnologia. In: SARMENTO, Daniel; PIOVESAN, 
Flávia. Nos limites da vida: aborto, clonagem humana e eutanásia sob a perspectiva dos direitos humanos. Rio 

de Janeiro: Lumen Juris, 2007. 
6 Termo proposto por Juan Ramón Lacadena para denominar os embriões obtidos por meio da técnica de 

clonagem não-reprodutiva, com fins terapêuticos. Em: LACADENA, Juan Ramón. Ob. cit., p. 95. 
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jurídicas, que justificam – ou não – essa diferenciação? Com a análise desses 

questionamentos, poderão ser verificadas as possibilidades de uma ampliação das restrições 

vigentes no âmbito das pesquisas com utilização de células-tronco embrionárias. 

As duas formas de obtenção de células-tronco embrionárias aqui em análise têm uma 

principal característica em comum: a destruição de embriões humanos como conseqüência do 

procedimento – que constitui essencialmente o ponto crucial da controvérsia em torno da 

utilização de células-tronco embrionárias para fins de pesquisa e terapia. Assim, a análise aqui 

proposta perpassa, necessariamente, o exame do status de proteção jurídica que deve ser dado 

a esses embriões.  

Conforme será proposto no decorrer do trabalho, um critério relevante para esse 

debate consiste na diferenciação entre o status do embrião humano criado em laboratório
7
 – 

ou in vitro – e do embrião em desenvolvimento dentro do útero.
8
 Tal critério é de primordial 

importância para o comparativo aqui levantado entre o tratamento da obtenção de células-

tronco através de sobras embrionárias ou da clonagem terapêutica, uma vez que ambas têm 

como base comum o embrião criado em laboratório – ainda que tal criação se dê por motivos 

diferentes em cada caso.  

Diante das novas tecnologias, as discussões em torno do início e do fim da vida 

humana tomaram forma inusitada, uma vez que os marcos do nascimento e da morte 

adquiriram uma complexidade até então inexistente. Com a intervenção humana nesses 

processos, os conceitos relativizaram-se e os liames temporais desses lapsos adquiriram maior 

fluidez.
9
 

Ressalte-se, todavia, que não se tem aqui a intenção de definir critérios absolutos 

acerca da definição de um ponto de início da vida humana. O objetivo não é adentrar em 

terrenos metafísicos ou religiosos, mas sim buscar entender o alcance da proteção do direito à 

vida conferida constitucionalmente. 

Em que pese a regulamentação jurídica da temática, por meio da referida lei, assim 

como a conclusão do julgamento pela Corte Suprema no que se refere a um de seus artigos, a 

questão encontra-se em pleno processo de discussão acadêmica e aceitação social. O debate 

                                                
7 GUENIN propõe o termo epidosembryo para o embrião criado em laboratório e doado para fins de pesquisa. 

Em: GUENIN, Louis M. The Morality of Embryo Use. New York: Cambridge University Press, 2008. 
8 Conforme será visto, esse critério de diferenciação foi trazido, inclusive, no julgamento da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 3510. 
9 BARBOZA, Heloisa Helena. Bioética X Biodireito: insuficiência dos conceitos jurídicos. In: BARBOZA, 

Heloisa Helena; BARRETO, Vicente de Paulo (orgs.). Temas de Biodireito e Bioética. Rio de Janeiro/São 

Paulo: Renovar, 2001, p. 10. 
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acerca de diversos aspectos em torno da utilização de células-tronco embrionárias resta longe 

de estar encerrado.  

As pesquisas com células-tronco embrionárias encontram-se em foco hodiernamente, 

daí resultando de grande importância o debate em torno de sua implementação e/ou limitação 

na prática científica. A possibilidade de destruição de embriões humanos no processo de 

obtenção das células-tronco traz uma série de implicações éticas e jurídicas, levantando a 

discussão acerca de valores humanos fundamentais que podem ser atingidos. 

A atual Lei da Biossegurança buscou regulamentar a questão, permitindo a 

utilização, para fins de pesquisa e terapia, de embriões resultantes da reprodução assistida e 

não utilizados no procedimento, com as restrições já mencionadas; todavia, vetou por 

completo a possibilidade de obtenção das células-tronco por meio do processo de clonagem 

terapêutica. Essa diferença no tratamento jurídico desses procedimentos pouco vem sendo 

debatida na sociedade brasileira e no âmbito jurídico, sendo importante buscar entender se é 

coerente tal distinção, e as conseqüências disso.  

O trabalho se justifica ainda pela importância de se delimitar até que ponto, na 

perspectiva dos direitos fundamentais, novas leis possam vir a igualar o tratamento das sobras 

embrionárias e da clonagem terapêutica, hoje tidas como distintas. Os avanços na 

biotecnologia representam uma realidade para a sociedade atual e, portanto, não pode ser 

ignorada pelo Direito; urge o enfrentamento das questões resultantes das novas possibilidades 

lançadas. 

No presente momento, a definição e as implicações da clonagem terapêutica são 

pouco difundidas no debate jurídico, e da sociedade civil em geral. Ocorre, muitas vezes, uma 

confusão entre os conceitos da clonagem reprodutiva e da clonagem terapêutica, o que enseja, 

por conseguinte, uma forte rejeição desarrazoada dessa última.  

No que se refere à metodologia adotada, com relação à coleta e tratamento dos dados 

do presente trabalho, realizamos uma pesquisa essencialmente teórica, de cunho bibliográfico 

e documental. No tocante ao levantamento bibliográfico, foi ele exercido dentro da 

perspectiva da necessária visão interdisciplinar para o melhor desenvolvimento do tema 

trabalhado, na interface, portanto, da Bioética e do Biodireito com o Direito Constitucional e 

os direitos fundamentais. 

Assim sendo, a leitura da bibliografia geral coletada em Direito Constitucional e em 

Teoria do Direito foi aliada ao estudo de textos específicos sobre os aspectos biológicos da 
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matéria, bem como a textos de cunho eminentemente bioético e biojurídico. Especificamente 

na coleta desses últimos pontos, diante da atualidade do tema e do rápido e constante 

desenvolvimento científico, o levantamento bibliográfico teve enfoque majoritário em artigos 

publicados. 

Situando-se o presente trabalho no âmbito de um debate em torno dos 

enfrentamentos encarados pelo homem a partir das recentes inovações biotecnológicas, as 

perspectivas de Dworkin e Habermas são utilizadas como referencial teórico.
10

 No que 

concerne à questão do tratamento do embrião criado em laboratório e doado para pesquisa, 

utilizamos como referência a proposta de Guenin
11

, autor canadense que nomeia tal ente de 

epidosembryo. 

No âmbito documental, analisamos a legislação infraconstitucional de 

regulamentação específica da utilização das células-tronco embrionárias, a Lei nº 11.105/05 – 

sem prejuízo do exame da ordem jurídica constitucional brasileira em que ela se insere. 

Também foram utilizados os projetos de lei na Câmara e no Senado que deram origem à 

referida lei, juntamente com os pareceres elaborados pelas comissões parlamentares e os 

documentos constantes do processo de tramitação dos projetos. 

Demais disso, a jurisprudência, ilustrada pelo julgamento da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 3510 no Supremo Tribunal Federal, serviu de base crucial para o 

trabalho. Além do acórdão da ação, também os documentos resultantes das audiências 

públicas realizadas no âmbito do Supremo Tribunal foram analisados para elaboração da 

dissertação. 

Passando-se à sistematização utilizada na distribuição dos capítulos do trabalho, 

pretendemos, num primeiro momento, contextualizar o papel da Bioética e do Biodireito 

diante das conseqüências geradas pelo progresso biotecnológico e sua repercussão na 

sociedade e seus valores. Pautando-nos na idéia de que a Bioética e o Biodireito devem 

desenvolver uma trajetória em conjunto com os direitos fundamentais, apresentaremos um 

breve panorama desses direitos, demonstrando, na perspectiva das dimensões/gerações, a 

questão do enquadramento dos direitos de proteção ao patrimônio genético como direitos de 

quarta dimensão.  

                                                
10 HABERMAS, Jürgen. Ob. cit.; DWORKIN, Ronald. Domínio da vida: aborto, eutanásia e liberdades 

individuais. Tradução de Jefferson Luiz Camargo. 2 ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2009. 
11 GUENIN, Louis M. Ob. cit. 
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No segundo capítulo, apresentaremos de forma breve as características específicas 

das células-tronco embrionárias como recurso para pesquisas e terapias de reconstituição de 

tecidos humanos. Aqui, o objetivo é demonstrar os diferentes processos, em foco nessa 

dissertação, para obtenção dessas células-tronco: a consecução a partir de embriões 

excedentários da técnica de reprodução assistida e a extração através de embriões produzidos 

pelo processo da clonagem terapêutica.  

Não há como ignorar a necessidade de serem perpassados alguns conceitos e 

aspectos científicos em torno da problemática em foco, ainda que seja esse um trabalho 

jurídico. Além dos aspectos científicos, serão desde já demonstradas algumas diferenças no 

tratamento ético dessas formas de obtenção de células-tronco, pela própria comunidade 

científica e por parte sociedade em geral.  

Num terceiro capítulo, analisaremos o atual tratamento jurídico dado à questão, com 

o exame da Lei nº 11.105/2005 e os critérios por ela estabelecidos no que concerne ao uso de 

células-tronco embrionárias nas pesquisas. Diante do questionamento de um de seus 

dispositivos, será então procedida à análise do julgamento da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 3510, ressaltando-se os principais pontos levantados na deliberação.  

O quarto capítulo abordará o cerne da controvérsia em torno da utilização de células-

tronco embrionárias para fins de pesquisa e terapia, em ambas as formas de obtenção em 

estudo: a destruição do embrião humano. Numa análise da proteção constitucional do 

embrião, traremos a estudo a questão do início da vida e, para além disso, a questão do início 

da proteção jurídica da vida. Aqui será também trabalhada a proposta de Dworkin acerca da 

perspectiva de análise da problemática a partir do conceito de sacralidade da vida humana, 

como valor intrínseco de toda a vida humana.  

Ainda nessa etapa, será empreendido o exame do panorama constitucional no que se 

refere ao início da proteção jurídica da vida, a partir do exame do alcance do direito à vida na 

Constituição Federal. Demais disso, traremos a proposta de diferenciação do tratamento do 

embrião humano in vitro a ser utilizado nas pesquisas, critério esse que lançará as bases para o 

capítulo seguinte. 

O último capítulo abordará, inicialmente, o argumento do chamado nonablement
12

 

apresentado por Guenin, para o tratamento do embrião humano criado em laboratório. O 

referido argumento poderá ser utilizado no sentido de uma permissibilidade da utilização de 

                                                
12 GUENIN, Louis M. Ob. cit. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.105-2005?OpenDocument
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células-tronco embrionárias, tanto para o caso das sobras embrionárias, como para o caso da 

clonagem terapêutica. Nessa perspectiva, analisaremos algumas refutações à clonagem 

terapêutica, com uma abordagem mais pormenorizada do argumento do “efeito bola de neve”, 

lançado por Habermas em sentido contrário à utilização de embriões para pesquisas.    

Por fim, após esse apanhado em torno da problemática, o tratamento jurídico 

diferenciado das duas formas de obtenção de células-tronco embrionárias – sobras 

embrionárias e clonagem terapêutica – será posto em análise. Abordaremos, assim, as 

possibilidades de mudança legislativa no sentido de igualar esse tratamento, diante da ordem 

constitucional brasileira e dos direitos fundamentais.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. BIOÉTICA, BIODIREITO E DIREITOS FUNDAMENTAIS: 

contextualizando a temática 

 

1.1. Bioética: surgimento e desenvolvimento 

A utilização, pela primeira vez, do termo “bioética” – derivação do grego bios (vida) 

e ethike (ética) – é creditada ao médico e biólogo americano Van Rensselaer Potter, da 

Universidade de Wisconsin, Madison, em 1971, no título do seu livro Bioethics: bridge to the 

future. 
13

 

O autor usou o neologismo num significado bastante distante da concepção atual. 

Assim, empregou o termo para, numa proposta de confluência entre as ciências experimentais 

e as ciências humanas, definir uma nova disciplina cujo escopo era auxiliar a humanidade a 

alcançar uma participação racional, no entanto cautelosa, no processo de evolução biológica e 

cultural.
14

 

Posteriormente, em 1972, o holandês Andre Hellegers, na Universidade de 

Georgetown, fundou o primeiro instituto de Bioética, que teve como nome original The 

Joseph and Rose Kennedy Institute for the Study of Human Reproduction and Bioethics, 

utilizando a palavra num contexto institucional pela primeira vez. O médico e demógrafo 

empregou a expressão num sentido mais amplo e próximo ao atual, aplicando-o sob o 

conceito de ética das ciências da vida, e direcionando, nesse sentido, os estudos sobre o tema. 

Embora se atribua o surgimento da expressão ao início da década de 70, fala-se no 

nascimento da Bioética no início da década de 60, concomitante às polêmicas relacionadas à 

prática da hemodiálise em Seatle, nos Estados Unidos. As controvérsias referem-se ao comitê 

criado com o objetivo de selecionar pacientes para o programa de hemodiálise aberto na 

cidade. O grupo foi composto majoritariamente por profissionais não-médicos e, diante do 

crescimento da demanda, muito superior à capacidade do programa, sua função era a revisão 

da documentação dos candidatos para a escolha daqueles que receberiam o tratamento. Como 

determinar os critérios para essa escolha? Que parâmetros poderiam ser usados? Essas e 

                                                
13 PESSINI, Léo; BARCHIFONTAINE, Christian de Paul. Problemas atuais de Bioética. São Paulo: Loyola, 

1991, p. 11. 
14 REICH, Warren T. APUD PESSINI, Léo; BARCHIFONTAINE, Christian de Paul. Problemas atuais de 

Bioética. São Paulo: Loyola, 1991, p. 14. 
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muitas outras polêmicas foram levantadas a partir da veiculação dos acontecimentos no jornal 

The New York Times. 
15

  

Há ainda entendimentos que relacionam esse nascimento da Bioética à chamada 

“protobioética”, com o fim da Segunda Guerra Mundial e a promulgação do Código de 

Nuremberg em 1948. O julgamento de Nuremberg trouxe à tona vários abusos na 

experimentação médica praticados por médicos nazistas em campos de concentração naquele 

período, levantando preocupações em torno dos limites éticos da pesquisa científica.  

Em 1978, a primeira edição da Enciclopédia de Bioética, em sua introdução, de 

autoria de Warren Thomas Reich, conceituou a Bioética como “o estudo sistemático da 

conduta humana no âmbito das ciências da vida e da saúde, enquanto essa conduta é 

examinada à luz de valores e princípios morais”.
16

 A definição gerou muita discussão entre os 

estudiosos do tema no que se refere ao uso do termo “princípios”, que teria contribuído para 

um enquadramento do campo da Bioética ao modelo da ética aplicada e ao paradigma 

principialista. 

Por conseguinte, na segunda edição da enciclopédia, a Bioética foi definida como “o 

estudo sistemático das dimensões morais – incluindo visão, decisão, conduta e normas morais 

– da ciência da vida e da saúde, utilizando uma variedade de metodologias éticas num 

contexto interdisciplinar.
17

 

Percebe-se que a Bioética é um ramo de conhecimento ainda novo, mesmo que 

alguns de seus temas centrais remontem às origens da reflexão filosófica e da medicina na 

cultura ocidental. Não se pode afirmar que há uma unanimidade entre os estudiosos quanto a 

seu reconhecimento ou caracterização como ciência, disciplina, ou mesmo desdobramento da 

filosofia moral; todavia, não temos aqui uma preocupação específica em nos posicionar em 

relação a esse enquadramento, pois irrelevante para o objeto de estudo a ser apresentado. 

Independentemente de uma qualificação ou classificação, a Bioética diz respeito a uma nova 

preocupação humana que tem em seu objeto as inquietações que englobam a temática em 

análise nesse trabalho e, nessa perspectiva, fazemos essa abordagem. 

                                                
15 PESSINI, Léo; BARCHIFONTAINE, Christian de Paul. Ob. cit., p. 11. 
16 Idem, p. 32. 
17 Idem, p. 31. 
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No âmbito de discussão da doutrina brasileira, Barreto posiciona a Bioética como 

ramo da ética filosófica
18

 e ressalta a necessidade, para uma devida contextualização da 

Bioética contemporânea, de uma análise preliminar das relações entre a crise cultural da 

sociedade tecnocientífica e sua conseqüente conscientização moral. A partir do século XVII, 

pode-se falar gradualmente no fenômeno cultural da tecnociência, momento em que foi 

desenvolvida uma mudança fundamental no paradigma do conhecimento humano.
19

 

As intervenções do homem no mundo modificam também o próprio homem, que 

passa a conviver com possibilidades inéditas nas mais diversas áreas de conhecimento. Torna-

se necessário, portanto, conciliar o desenvolvimento da tecnociência com as novas exigências 

morais da sociedade. 

É nesse sentido que o referido autor vislumbra a Bioética como um novo ramo da 

filosofia moral, visto que seu surgimento adveio dessa necessidade de estabelecimento de 

princípios para fundamentar o comportamento humano ante os novos conhecimentos e 

tecnologias. E é também nesse contexto que a Bioética é tida como o campo adequado para 

um repensar da ética, posto que a reflexão do novo ramo da filosofia moral envolve o 

nascimento de uma nova concepção de humanidade. 
20

  

O nascimento da Bioética dá-se, portanto, num contexto histórico peculiar, como 

uma resposta a desafios encontrados no âmbito sócio-cultural, que perpassam a ética médica 

tradicional. A perspectiva da relação médico-paciente e da busca da cura não mais 

corresponde a esses novos enfrentamentos morais, uma vez que são levantados problemas 

muito mais amplos, envolvendo conceitos e valores complexos como o de vida, morte, riscos 

e limites à tecnologia, além de interesses políticos e econômicos decorrentes do progresso 

científico e as reivindicações de responsabilidade pública e transparência.
21

  

A Bioética contemporânea ultrapassou, portanto, a perspectiva da ética estritamente 

profissional; embora também abarque a ética médica, não se restringe a ela e com ela não se 

confunde. Nessa concepção alargada e hodierna do conceito, a acepção Bioética designa os 

problemas éticos gerados pelos avanços nas ciências biológicas e médicas.
22

 

                                                
18 Também posicionando a Bioética na perspectiva da ética aplicada: ADEODATO, João Maurício. Ética e 

retórica: para uma teoria da dogmática jurídica. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 140. 
19 BARRETO, Vicente de Paulo. Bioética, Biodireito e direitos humanos. In: TORRES, Ricardo Lobo (org.). 

Teoria dos direitos fundamentais. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 391-392. 
20 Idem, p. 393. 
21 Idem, p. 394. 
22 ATIENZA, Manuel. Juridicar la bioética. In: VASQUEZ, Rodolfo (comp.). Bioética y Derecho: fundamentos 

y problemas actuales. México: Instituto Tecnológico Autónomo de México, 1999, p. 64. 
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As inovações biotecnológicas vêm implicando, por sua vez, o constante alargamento 

do campo de atuação da Bioética, uma vez que as novas tecnologias implicam novos 

questionamentos. A questão das células-tronco e suas formas de obtenção no estágio 

embrionário, objeto da presente dissertação, fazem parte justamente desse contexto. 

Conforme destaca Krell, a ética médica não consegue responder às indagações que 

surgiram com a biotecnologia, implicando a necessidade de uma abordagem mais abrangente, 

envolvendo também os aspectos políticos, filosóficos, psíquicos e jurídicos na problemática. 

É dentro desse quadro que se verifica a construção de um estudo necessariamente inter e 

multidisciplinar dos temas bioéticos.
23

  

Nesse sentido, a Bioética na contemporaneidade configura um ponto de convergência 

de perspectivas diversas, numa tentativa de oferecer possibilidades de resposta às descobertas 

tecnocientíficas e seus reflexos no contexto social.
24

 Assim, a Bioética aproxima profissionais 

dos mais variados campos do conhecimento humano, desde filósofos, sociólogos, juristas, 

médicos, biólogos, psicólogos, todos buscando contribuir para o estudo e seus resultados.  

O pluralismo está também ligado ao conceito de Bioética, de forma que essa não tem 

a pretensão de figurar-se como uma modalidade canônica, de imposição de uma única 

concepção moral. Daí que uma de suas características marcantes seja o diálogo multicultural e 

interdisciplinar, como fundamental para o processo de construção desse campo do 

conhecimento, até porque nossa sociedade pluralista comporta múltiplas traduções de 

diferentes códigos morais.
25

 

Vale também destacar o duplo caráter da perspectiva bioética, no sentido de que se 

tem um estudo voltado para uma prática, figurando como ponto de encontro entre teoria e 

prática. A Bioética pode ser desenvolvida, portanto em duas dimensões, trabalhando com uma 

linha argumentativa e de debate teórico, num primeiro aspecto, e com recomendações que 

possam contribuir para a solução de problemas na prática, num segundo aspecto.
26

 

É importante ainda dar destaque ao papel da Bioética de primeira tentativa de uma 

discussão sistemática dos problemas por ela enfrentados. De forma inovadora, buscou-se uma 

sistematização do tratamento das diferentes situações decorrentes dos avanços da 

                                                
23 KRELL, Olga Jubert Gouveia. Reprodução humana assistida e filiação civil. Curitiba: Juruá, 2006, p. 29. 
24 ALARCÓN, Pietro de Jesús Lora. Patrimônio Genético Humano e sua proteção na Constituição Federal 

de 1988. São Paulo: Método, 2004, p. 153. 
25 BARRETO, Vicente de Paulo. Bioética, Biodireito e direitos humanos. In: TORRES, Ricardo Lobo (org.). 

Teoria dos direitos fundamentais. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 400; PESSINI, Léo; 

BARCHIFONTAINE, Christian de Paul. Problemas atuais de Bioética. São Paulo: Loyola, 1991, p. 11. 
26 BARRETO, Vicente de Paulo. Ob. cit., 1999, p. 400. 
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biotecnologia e da biomedicina – o que pode ser considerado uma das maiores contribuições 

da Bioética.
27

 

Nessa perspectiva, a construção dos princípios da Bioética constitui um dos 

primeiros resultados dessa sistematização. Tais princípios passaram a figurar como ponto de 

partida para os diversos debates bioéticos e assim também vêm tendo utilização até os dias de 

hoje.
28

 

Pode-se dizer que os princípios da Bioética – também considerados antecedentes 

normativos do Biodireito – constituíram uma primeira resposta na busca de se preencher o 

vazio normativo decorrente da incapacidade da ordem jurídica em lidar com as novas 

descobertas biotecnológicas. A insuficiência da deontologia médica ressaltou ainda mais esse 

vazio.
29

 

Nesse sentido, Atienza aponta ser essa concepção principialista, desde sua 

formulação, o paradigma dominante da Bioética.
30

 Podem-se mencionar diferentes modelos 

de análise teórica da Bioética, desenvolvidos principalmente nos Estados Unidos – em que a 

sistematização da disciplina ocorreu de forma mais intensa –, dentre os quais o paradigma 

libertário, o casuístico, o fenomenológico e hermenêutico, o do direito natural, o 

contratualista, o antropológico personalista e o principialista.
31

 

O paradigma principialista foi, de fato, mais divulgado, de forma que o público em 

geral – e especialmente os profissionais da saúde – foi introduzido na problemática ética 

daquele período por meio da linguagem dos princípios. A principiologia na bioética, assim, 

exerceu um papel importante, uma vez que facilitou a tomada de decisões em questões 

complexas, lançadas pela tecnociência, fornecendo alguma segurança num momento tomado 

por incertezas.
32

 

Tendo como fundadores os autores da obra Principles of biomedical ethics, Tom 

Beauchamp e James Childress, o paradigma principialista propõe como orientadores da 

                                                
27 BARBOZA, Heloisa Helena. Princípios do Biodireito. In: BARBOZA, Heloisa Helena; MEIRELLES, Jussara 

Maria Leal de; BARRETO, Vicente de Paulo (orgs.). Novos temas de Biodireito e Bioética. Rio de Janeiro/São 

Paulo: Renovar, 2003, p. 53. 
28 BARBOZA, Heloisa Helena. Ob. cit., p. 55; ATIENZA, Manuel. Juridicar la bioética. In: VASQUEZ, 

Rodolfo (comp.). Bioética y Derecho: fundamentos y problemas actuales. México: Instituto Tecnológico 

Autónomo de México, 1999, p. 64. 
29 BARRETO, Vicente de Paulo. Ob. cit., 1999, p. 403. 
30 ATIENZA, Manuel. Juridicar la bioética. In: VASQUEZ, Rodolfo (comp.). Bioética y Derecho: fundamentos 
y problemas actuales. México: Instituto Tecnológico Autónomo de México, 1999, p. 66. 
31 PESSINI, Léo; BARCHIFONTAINE, Christian de Paul. Problemas atuais de Bioética. São Paulo: Loyola, 

1991, p. 33. 
32 Idem, p. 48. 
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Bioética os princípios da beneficência, não-maleficência, justiça e autonomia. Sob essa ótica, 

os princípios não dispõem de hierarquia e têm validade prima facie, de forma que, quando em 

conflito, deverá ser analisado, caso a caso, qual deles deve prevalecer. 

 

1.2. Os princípios da Bioética  

A origem desses princípios remonta aos graves acontecimentos envolvendo questões 

éticas na sociedade norte-americana no âmbito da revolução terapêutica, especialmente no 

tocante às experiências com seres humanos, que mobilizaram a opinião pública em torno da 

preocupação quanto ao controle dessas pesquisas. Podem-se mencionar os casos 

emblemáticos dos experimentos com a injeção de células tumorais vivas em pacientes idosos, 

no Hospital de doenças crônicas de Nova York, em 1963, assim como o Tuskegee Syphilis 

Study, no Alabama, em funcionamento desde a década de 1940, mas descoberto em 1972, que 

deixou cerca de quatrocentos negros sifilíticos sem tratamento, no intuito de observar a 

evolução da doença. Um terceiro caso, ocorrido entre 1950 e 1970, também em Nova York, 

deu-se com a injeção de hepatite viral em crianças retardadas.
33

 

O governo norte-americano, em 1974, numa resposta a esses escândalos, formou a 

Comissão Nacional para a Proteção dos Seres Humanos da Pesquisa Biomédica e 

Comportamental, que, após quatro anos de atividade, apresentou o Relatório Belmont. Nesse 

relatório, que veio a figurar como a tradicional declaração principialista, foram formulados 

três princípios para a solução dos casos a ela submetidos: o da autonomia, da beneficência e 

da justiça.  

O relatório permitiu uma maior disseminação do já apontado principialismo bioético 

e apareceu como uma resposta às exigências da comunidade científica e da sociedade civil, ao 

fixar os princípios éticos fundamentais que deveriam ser observados na realização das 

pesquisas científicas. Os princípios constantes do relatório atuam até hoje como um 

referencial na formulação de normas a respeito do tema, nos mais diversos países, daí também 

a importância em abordá-los.
34

 

Dentro da chamada trindade bioética, o princípio da beneficência – do latim bonum 

facere, fazer o bem – figura como o critério mais antigo da ética médica e indica a concepção 

                                                
33 SILVA, Reinaldo Pereira e. Introdução ao biodireito: investigações político-jurídicas sobre o estatuto da 

concepção humana. São Paulo: LTr, 2002, p. 160. 
34 Exemplo disso são os países pioneiros em legislações biojurídicas, como França, Grã-Bretanha e Austrália. 

Em BARRETO, Vicente de Paulo. Ob. cit., 1999, p. 404. 



24 

 

de que o médico deve buscar o bem do paciente, e não lhe causar danos, extremando os 

benefícios e minimizando os riscos. O princípio constitui basicamente o núcleo do juramento 

hipocrático e se assenta no reconhecimento do valor moral do outro. O relatório Belmont não 

aborda a beneficência num sentido de caridade, mas numa ótica mesmo de obrigação, assim 

como não diferencia a beneficência da não-maleficência – distinção feita posteriormente por 

Tom Beauchamp e James Childress. 
35

 

O princípio da autonomia – do latim autos, eu; nomos, lei – refere-se a uma 

capacidade de autogoverno e auto escolha, numa afirmação de que a liberdade individual deve 

ser preservada. A introdução do critério da autonomia é considerada uma mudança de 

paradigma na relação médico-paciente, que deixa de constituir uma relação de sujeito e 

objeto, para configurar uma relação entre sujeitos autônomos.
36

 

O princípio da justiça, também chamado eqüidade, remete à garantia de uma 

distribuição justa, eqüitativa, imparcial e universal dos benefícios dos serviços de saúde. A 

Comissão do relatório Belmont buscou destacar com esse princípio a idéia de neutralidade na 

distribuição de riscos e benefícios. 

Tom L. Beauchamp e James F. Childress, protagonistas do paradigma principialista, 

buscando ampliar o campo do Relatório Belmont, acrescentaram à referida trindade, na obra 

Principles of biomedical ethics, publicada em 1979, um quarto princípio, chamado princípio 

da não-maleficência. Esse princípio é tratado num sentido de que não se deve causar o mal, 

diferenciando-se do princípio da beneficência, o qual envolve ações positivas.
37

 

É interessante perceber como os três princípios representam momentos diferentes na 

evolução da Bioética: primeiramente, num enfoque da perspectiva do médico em relação ao 

paciente; em seguida, o momento do paciente que ganha autonomia em relação à vontade do 

médico e, por fim, a perspectiva da saúde numa dimensão político-social.
38

 

No Brasil, uma forte corrente adota o mencionado modelo principialista na solução 

dos temas referentes à Bioética e, nesse contexto, a Resolução 196/96, do Conselho Nacional 

                                                
35 PESSINI, Léo; BARCHIFONTAINE, Christian de Paul. Problemas atuais de Bioética. São Paulo: Loyola, 

1991, p. 46. 
36 Idem, p. 44. 
37 ATIENZA, Manuel. Juridicar la bioética. In: VASQUEZ, Rodolfo (comp.). Bioética y Derecho: fundamentos 

y problemas actuales. México: Instituto Tecnológico Autónomo de México, 1999, p. 65. 
38 BARRETO, Vicente de Paulo. Ob. cit., 1999, p. 405. 
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de Saúde, consagrou os três princípios bioéticos do Relatório Belmont, ao regular as pesquisas 

envolvendo seres humanos.
39

 

Algumas críticas são levantadas em relação à formulação e aplicação desses 

princípios. Para Barreto, os princípios da Bioética não são compatíveis com a complexidade 

da sociedade atual, em constante desenvolvimento e mutação. Cada princípio tem origens 

independentes, fazendo referência a campos de atuação diferentes; nessa ótica, a aplicação 

literal desses princípios pode torná-los contraditórios e auto-excludentes, acarretando 

situações sociais injustas. Com esse emprego, o princípio da beneficência poderia findar num 

paternalismo médico, assim como o princípio da autonomia arriscaria levar a liberdade 

individual a impedir que o médico exerça suas atividades da forma devida e o princípio da 

justiça poderia incorrer num clientelismo político. 
40

 

Sob esse enfoque, os três princípios ganham sentido se considerados em relação a 

cada agente envolvido, estando, dessa forma, a autonomia para o indivíduo, a beneficência 

para o médico e a justiça para a sociedade e o Estado. Diante dos perigos que podem implicar 

a aplicação isolada desses princípios, tornar-se-ia necessário buscar uma forma de emprego 

conjunto e integrativo de todos eles, impossibilitando a hegemonia de um sobre os outros. 

Jonson e Toulmin, integrantes da própria Comissão Nacional para a Proteção dos 

Seres Humanos da Pesquisa Biomédica e Comportamental, também fizeram crít icas ao 

principialismo bioético. Ante o que denominaram “tirania dos princípios”, propuseram a 

reabilitação da análise casuística, centrada essencialmente no caso concreto.
41

 

Apesar das críticas, não se pode perder de vista o papel fundamental da ótica 

principialista no contexto em que surgiu. Os princípios deram uma linguagem compatível para 

dialogar com os profissionais que precisavam lidar com a problemática bioética, permitindo 

clareza para uma ética normativa que tinha de estar voltada para a prática. O relatório 

Belmont veio como uma resposta à necessidade de uma declaração de bases éticas para pautar 

as pesquisas científicas. Assim, além de suas falhas, essencial também reconhecer os méritos 

desse modelo de análise, não só no passado, como também hodiernamente.
42

 

Por outro lado, não se pode perder de vista que o paradigma principialista – iniciado 

com o Relatório Belmont e executado por Childress e Beauchamp – é apenas uma postura 

                                                
39 KRELL, Olga Jubert Gouveia. Reprodução humana assistida e filiação civil. Curitiba: Juruá, 2006, p. 43. 
40 BARRETO, Vicente de Paulo. Ob. cit, 1999, p. 407. 
41 ATIENZA, Manuel. Ob. Cit., p. 66-67. 
42 PESSINI, Léo; BARCHIFONTAINE, Christian de Paul. Ob. cit., p. 49. 
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ética dentre as demais existentes. A própria variedade de modelos de análise teórica da 

Bioética pode levar à idéia de que as discussões do campo bioético não são necessariamente 

apreendidas através de uma só perspectiva. Os chamados paradigmas da bioética buscam 

diferentes olhares sobre esses problemas e podem demonstrar, cada um em sua peculiaridade, 

que o modelo principialista também tem limitações, muito embora seja hoje o mais firmado e, 

portanto, de grande valia.
43

 

Demais disso, o panorama bioético vem se desenvolvendo e modificando. Conforme 

já mencionado, a definição do termo bioética na Encyclopedia of Bioethics teve considerável 

alteração entre as duas edições do texto, de 1978 e 1995, respectivamente. A primeira edição, 

reflexo de um contexto visivelmente principialista, trazia expressamente o termo “princípios” 

no conceito de Bioética. Já a conceituação da segunda edição, em que expressões como 

“princípios” e “valores” são afastadas, traz a tônica de pluralidade, certamente adequada ao 

pluralismo ético da atualidade.
44

 

 

1.3. A Construção do Biodireito 

Muito se tem discutido acerca de uma dificuldade no processo de construção do 

chamado Biodireito ou mesmo do seu reconhecimento, seja como disciplina ou ramo do 

direito
45

. Críticas são feitas no sentido de não haver um objeto definido nesse ramo, de forma 

que os problemas jurídicos decorrentes dos progressos biotecnológicos poderiam encontrar 

resposta na própria bioética e no direito já existente.
46

  

Os estudos bioéticos, já explicitados, atingem também questões jurídicas. Os avanços 

da biotecnologia exigem soluções que desafiam o ordenamento jurídico atual, o qual não 

atende a todas as novas exigências. Assim, uma série de conceitos até então vigorantes no 

Direito figuram como inadequados e incompatíveis para a aplicação a essas problemáticas. 

No tocante às inovações no campo da reprodução assistida, por exemplo, que levam 

a um repensar de conceitos como o da filiação, o Direito de Família ainda trabalha com uma 

legislação destinada à sociedade de antanho. A questão dos transplantes de órgãos e tecidos 

                                                
43 PESSINI, Léo; BARCHIFONTAINE, Christian de Paul. Ob. cit., p. 38. 
44 Idem, p. 58. 
45 Acerca do tema: BARBOZA, Heloisa Helena. Princípios do Biodireito. In: BARBOZA, Heloisa Helena; 
MEIRELLES, Jussara Maria Leal de; BARRETO, Vicente de Paulo (orgs.). Novos temas de Biodireito e 

Bioética. Rio de Janeiro/São Paulo: Renovar, 2003, p. 55; KRELL, Olga Jubert Gouveia. Reprodução humana 

assistida e filiação civil. Curitiba: Juruá, 2006, p. 25. 
46 BARBOZA, Heloisa Helena. Ob. cit., 2003, p. 55. 
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levanta a discussão do conceito de morte, assim como as técnicas de utilização de células-

tronco embrionárias – aqui em foco – levam ao debate acerca do início da vida e sua proteção 

jurídica.  

Dessa forma, o que se verifica é que, com vistas a solucionar esse impasse, pouco a 

pouco, delineia-se uma legislação especial, orientada por princípios próprios, mas em 

harmonia com a ordem jurídica vigente.
 47

 Nesse contexto, em que pese não ser um consenso 

sua caracterização como novo ramo do Direito, há que se reconhecer a configuração desse 

campo que gradativamente se afirma, com a congregação de doutrina, jurisprudência e 

legislação próprias, aceitadamente nomeado sob o neologismo Biodireito.
 
 

É nesse sentido que Rabenhorst o conceitua como o ramo do Direito cujo escopo é 

refletir acerca da teoria, da produção legislativa e da jurisprudência relacionados à prática 

médica e biológica. O autor destaca que o surgimento do Biodireito se deu com a 

regulamentação das atividades médicas e biotecnológicas instituída pelas organizações 

internacionais e pelas diversas comissões de bioética criadas.
 48

 

No plano internacional, a Declaração Universal sobre o Genoma e os Direitos 

Humanos, de 1997, é considerada um marco nesse processo de reconhecimento e positivação 

do Biodireito. Buscando regulamentar as pesquisas que implicam manipulação genética, são 

estabelecidos normas e princípios, com fundamento na dignidade humana e tendo como foco 

de proteção o patrimônio genético humano.
49

 

Assim sendo, diante dos questionamentos levantados a partir dos avanços no campo 

da biotecnologia, são estabelecidos e trabalhados, inicialmente, princípios de caráter moral na 

busca de humanizar o progresso científico. Em seqüência, e também de maneira 

concomitante, dá-se o surgimento de normas jurídicas com o escopo de regulamentar esse 

campo. Bioética e Biodireito, assim, são chamados a dar respostas aos problemas práticos 

imediatos, de forma que não podem ficar simplesmente restritos ao contexto legislativo 

disposto, muitas vezes abstrato e anacrônico.
50

 

Não se pretende com isso uma dissociação total entre Biodireito e Bioética, a qual 

continua a existir independentemente da estruturação do Biodireito. As normas bioéticas 

                                                
47 BARBOZA, Heloisa Helena. Ob. cit, 2003, p. 56. 
48 RABENHORST, Eduardo Ramalho. Dignidade Humana e Moralidade Democrática. Brasília: Brasília 
Jurídica, 2001, p. 54. 
49 BARRETO, Vicente de Paulo. Bioética, Biodireito e direitos humanos. In: TORRES, Ricardo Lobo (org.). 

Teoria dos direitos fundamentais. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 404. 
50 Idem, p. 390. 
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podem – e devem – orientar a formulação das normas jurídicas, mas, ressalte-se, não ficam as 

normas jurídicas a elas adstritas, e as ordens não se confundem. Mantém-se, assim uma 

complementaridade, que impede “o vazio da bioética sem o biodireito e a cegueira do 

biodireito sem a bioética”.
51

  

Consoante destaca Krell, é importante que o Biodireito, na construção de normas 

jurídicas sobre temas já contemplados pela Bioética, tome também por base o que já figure 

como alguma forma de consenso na comunidade científica e na sociedade civil, com vistas a 

garantir uma eficácia social.
52

 

Todavia, não há que se falar em mera transposição de normas e princípios da 

Bioética para o Direito; o que se tem é um estabelecimento de normas jurídicas que devem 

reger as questões decorrentes do progresso biotecnológico, questões essas que são também 

disciplinadas pela Bioética. Por seu turno, a Bioética possui sistematização própria, e a análise 

jurídica dos problemas bioéticos observa métodos e valores específicos ao Direito.
53

 Mas é 

também importante que o Biodireito se revista do mesmo caráter interdisciplinar da Bioética, 

concedendo espaço para o diálogo e evitando uma rigidez formal excessiva.
54

 

Não se trata de pura e simplesmente cercear o progresso científico, mas estabelecer 

limites, de forma que esse progresso não deixe de lado a observância de valores fundamentais 

resguardados pelo ordenamento jurídico. Uma grave dificuldade que deve ser enfrentada pelo 

Biodireito refere-se à necessidade de elaborar um regramento maleável, de forma a não 

engessar o progresso científico, e que, ao mesmo tempo, se firme na proteção dos valores 

fundamentais já estabelecidos pela sociedade.
55

 

Destaca-se, assim, o desempenho por parte do Biodireito da delicada tarefa de 

instituir normas e lidar com valores merecedores de proteção na sociedade, numa realidade 

cuja celeridade do desenvolver biocientífico ultrapassa o ritmo do ordenamento jurídico. 

Dessa maneira, é também necessária uma adequação das normas já vigentes às situações 

inovadoras, como meio de se preservar a integridade do próprio sistema jurídico e de seus 

valores.
56

 

                                                
51 BARRETO, Vicente de Paulo. Ob. cit, p. 396. 
52 KRELL, Olga Jubert Gouveia. Reprodução humana assistida e filiação civil. Curitiba: Juruá, 2006, p. 51. 
53 BARBOZA, Heloisa Helena. Ob. Cit., 2003, p. 71. 
54 KRELL, Olga Jubert Gouveia. Ob. cit, p. 52. 
55 BARBOZA, Heloisa Helena. Bioética X Biodireito: insuficiência dos conceitos jurídicos. In: BARBOZA, 

Heloisa Helena; BARRETO, Vicente de Paulo (orgs.). Temas de Biodireito e Bioética. Rio de Janeiro/São 

Paulo: Renovar, 2001, p. 58. 
56 Idem, p. 59. 
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É partindo daí que se enfatiza estar a base principiológica do Biodireito já construída, 

em referência aos direitos fundamentais constantes da Constituição Federal, que abarcam os 

valores fundamentais de nossa sociedade. Os mais diferentes problemas suscitados no âmbito 

do Biodireito podem encontrar uma base comum nos princípios éticos já estabelecidos na 

Constituição Federal.
57

 

Assim também entendemos e, nesse contexto, justifica-se a escolha por uma 

abordagem constitucional do debate em torno das células-tronco embrionárias. 

A Constituição Federal de 1988 tem como marca sua preocupação central com os 

direitos fundamentais: além de prever em seu texto um largo catálogo – abarcando direitos 

individuais, políticos, sociais e difusos –, atribuiu a eles eficácia imediata e proteção face ao 

poder constituinte derivado.
58

 

  

1.4. Uma perspectiva diante dos Direitos Fundamentais 

Cabe esclarecer, inicialmente, a terminologia e delimitação conceitual pautada no 

presente trabalho em relação aos “direitos fundamentais”. Entendemos por essa necessidade 

diante do uso de uma série de outros termos como sinônimos, seja no âmbito doutrinário e 

acadêmico, seja no âmbito positivo, o que acaba por gerar certa ambigüidade e indefinição 

quanto à temática. 

Sarlet destaca a importância de se distinguir os termos “direitos fundamentais” e 

“direitos humanos”. Apesar de muitas vezes utilizados como sinônimos, a expressão “direitos 

fundamentais” refere-se aos direitos do ser humano assegurados e positivados na ordem 

constitucional de um Estado, enquanto o termo “direitos humanos” relaciona-se aos 

documentos de direito internacional, reconhecendo o ser humano como tal, 

independentemente de sua vinculação com uma esfera constitucional específica, numa 

perspectiva de conotação universalista e supranacional.
59

 

Ressalte-se que, em que pese atribuir significados distintos, o autor não desconsidera 

a relação intrínseca entre direitos humanos e direitos fundamentais, reconhecendo que grande 

parte das constituições dos diversos países inspiraram-se na Declaração Universal de 1948 e 

                                                
57 Nesse sentido: BARBOZA, Heloisa Helena. Princípios do Biodireito. In: BARBOZA, Heloisa Helena; 

MEIRELLES, Jussara Maria Leal de; BARRETO, Vicente de Paulo (orgs.). Novos temas de Biodireito e 

Bioética. Rio de Janeiro/São Paulo: Renovar, 2003, p. 73. 
58 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 9 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 

2008, p. 73-86. 
59 Idem, p. 35-41. 
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nos documentos internacionais que a sucederam. Assim, não se tratam de termos 

incompatíveis, mas reportados a esferas distintas de positivação.  

Nesse sentido, a expressão “direitos fundamentais” será aqui aplicada para inferir o 

conjunto de direitos do ser humano constitucionalmente reconhecidos e positivados, que se 

desenvolvem no âmbito da constituição em que foram assegurados, delimitados espacial e 

temporalmente. Evitamos, assim, os contornos mais amplos e imprecisos do termo “direitos 

humanos”.
60

 

Ademais, a própria Constituição Federal de 1988, em seu título II, faz referência aos 

“Direitos e Garantias Fundamentais”, abrangendo assim as categorias individuais e coletivas 

de direitos fundamentais. Diante do enfoque constitucional aqui trabalhado, mais uma vez 

justifica-se a escolha da acepção. 

 

1.4.1. Os direitos de quarta dimensão e a proteção do patrimônio genético 

No chamado constitucionalismo moderno, a proteção constitucional dos direitos 

fundamentais passou a ser corrente, na sociedade ocidental, principalmente a partir da 

Constituição dos Estados Unidos da América e da Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão, de 1789. 
61

 

Desde o inicial reconhecimento desses direitos nos textos constitucionais, foram 

observadas, no desenvolver histórico, progressivas e cumulativas transformações em seu 

conteúdo, titularidade e efetivação, as quais são demonstradas doutrinariamente pela 

descrição das chamadas gerações, ou dimensões, de direitos fundamentais – especificadas em 

três, quatro, cinco, ou até mesmo em seis delas. Em que pese sejam variáveis os 

entendimentos acerca do número de dimensões existentes, e do conteúdo referente a elas, 

pode-se dizer que há certo consenso doutrinário no que se refere à compreensão das três 

primeiras. 

Os direitos de primeira dimensão, marcados pelo pensamento liberal-burguês, têm o 

indivíduo como titular, frente ao Estado, que deve abster-se de intervir diante dessa esfera de 

autonomia individual. Tais direitos, consoante ressalta Bonavides, ganham com isso o status 

de direitos de cunho negativo, uma vez que, como direitos de defesa, não são dirigidos a uma 

                                                
60 Nesse mesmo sentido: SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: 

Malheiros, 2005, p. 176; BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2003, 

p. 561. 
61 SARLET, Ingo Wolfgang. Ob. cit, p. 50. Nesse mesmo sentido: SILVA, José Afonso da. Ob. cit, p. 153. 
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atuação positiva estatal. Correspondem a essa geração os direitos civis e políticos, que 

marcam o início do constitucionalismo ocidental, mas que se mantêm no rol das constituições 

da atualidade.
62

 

A primeira dimensão aponta, assim, o reconhecimento do status constitucional 

material e formal dos direitos fundamentais. Enquadram-se nesse arcabouço os direitos à vida, 

à liberdade, à igualdade e à propriedade.
63

 

No que se refere aos direitos fundamentais da segunda dimensão, importante 

contextualizar sua configuração diante dos impactos sociais e econômicos decorrentes do 

processo de industrialização, da reflexão antiliberal e da insuficiência da consagração apenas 

formal da liberdade e da igualdade. Nesse contexto, dá-se o reconhecimento de direitos que 

demandam do Estado uma atuação positiva, em busca da justiça social. 

São, portanto, de segunda geração, os direitos sociais, culturais e econômicos, assim 

como os direitos coletivos, constitucionalmente introduzidos nas diferentes configurações do 

Estado Social que apareceram no século XX. Firma-se, assim, uma transição das liberdades 

formais abstratas para as liberdades materiais concretas.
64

 

Já no tocante aos direitos fundamentais da terceira dimensão, tem-se como traço 

diferencial sua titularidade coletiva ou difusa, desprendendo-se da proteção restrita ao 

indivíduo para uma proteção do próprio gênero humano. Figuram como resultado de novas 

reivindicações fundamentais do homem, de forma que podem ser enquadrados, nesse rol, os 

direitos à paz, ao desenvolvimento, ao meio ambiente e qualidade de vida, de comunicação e 

à conservação do patrimônio histórico e cultural. 
65

 

Ainda no âmbito da terceira geração já são feitas, por alguns autores, referências ao 

direito de proteção ao patrimônio genético, ao direito de morrer com dignidade e ao direito à 

mudança de sexo; todavia, grande parte da doutrina busca enquadrar esses direitos ligados à 

biotecnologia e à engenharia genética numa quarta dimensão.
66

 

Os direitos fundamentais da quarta dimensão suscitam controvérsias tanto quanto a 

sua existência, como dimensão específica, como quanto ao seu conteúdo. No âmbito do 

                                                
62 BONAVIDES, Paulo. Ob. cit., p. 563. 
63 SARLET, Ingo Wolfgang. Ob. cit., p. 54. 
64 BONAVIDES, Paulo. Ob. cit., p. 564. 
65 SARLET, Ingo Wolfgang. Ob. cit., p. 56. 
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enquadramento dos direitos de proteção do patrimônio genético, Krell destaca que a 

Declaração Universal sobre o Genoma Humano e os Direitos Humanos, de 1997, firmou o 

reconhecimento de uma nova categoria de direitos humanos na seara da biologia e da 

genética, representando uma autêntica positivação do Biodireito, ao tratar de assuntos 

diversos, dentre os quais a clonagem e a utilização de células germinais humanas.
67

 

Vislumbra-se, dessa forma, a Declaração Universal do Genoma Humano e dos 

Direitos Humanos, laborada por comitê da UNESCO, como um marco internacional na 

transição da Bioética para o Biodireito. Aprovada por 186 países e publicada em 11 de 

novembro de 1997, a declaração busca assentar limites éticos para as experimentações que 

podem implicar uma inferência no patrimônio genético humano.
68

 

No que se refere ao enquadramento, Bobbio entende que as novas exigências que 

surgem diante dos efeitos e das conseqüências da pesquisa biológica devem receber 

justamente a denominação de direitos de quarta geração.
69

 

Diante dos avanços biotecnológicos, fala-se no trânsito de uma dimensão de proteção 

da vida para outra, a chamada quarta dimensão. Por sua vez, essa transição implica uma nova 

maneira de se abordar a vida e, em conseqüência, uma nova forma de entendimento da 

proteção da vida humana.
70

 

Sarlet aponta, todavia, que grande parte desses direitos configuram novas facetas 

inferidas do próprio princípio da dignidade humana, vinculados à idéia de proteção da vida. 

Nesse sentido, dar-se-ia tão-somente uma nova roupagem a reivindicações já oriundas dos 

clássicos direitos de liberdade.
71

 

Importante consignar também o entendimento de autores, tais como Bonavides, que 

defendem o reconhecimento de uma quarta dimensão de direitos, todavia referindo-se ela aos 

direitos à democracia, ao pluralismo e à informação. Sob essa ótica, a quarta dimensão figura 

como resultado da globalização dos direitos fundamentais, correspondendo ao final da fase de 

institucionalização do Estado social.
72
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Por fim, independentemente das divergências no tocante ao número preciso de 

dimensões de direitos existentes, é certo que os direitos fundamentais encontram-se em 

processo contínuo de transformação, ensejando a recepção constitucional das mais diversas 

preocupações jurídicas. As dimensões dos direitos fundamentais e seu conteúdo variado 

refletem as próprias transformações que sucederam, com o passar do tempo, na realidade 

social, cultural, política e econômica.
73

  

Assim, independentemente de tratar-se de uma nova dimensão propriamente dita, ou 

apenas outra catalogação de direitos, vemos que a preocupação com a proteção do patrimônio 

genético diante dos avanços nas intervenções de cunho biotecnológico é mais um sintoma 

desse processo.
74

 

 

1.4.2. Os problemas biojurídicos e os direitos fundamentais 

Conforme já demonstrado, partilhamos do entendimento de que as normas 

principiológicas constitucionais, notadamente os direitos fundamentais, figuram como os 

princípios orientadores do Biodireito. Por trabalhar com temáticas inéditas e de rápida 

evolução, é importante que o Biodireito se paute nos direitos fundamentais constantes na 

ordem constitucional – como valores primordiais da sociedade – para o enfrentamento das 

problemáticas desse campo.
75

 

Dantas destaca, nesse sentido, que, se de um lado pode-se falar numa estabilidade 

constitucional, crucial para a garantia dos principais valores incorporados, de outro lado, as 

constituições também têm que acompanhar as modificações ocorridas na dinâmica social, 

incorporando novos conteúdos.
76

 

A Carta Constitucional brasileira não trata expressamente da questão da proteção da 

vida do embrião – ou mesmo da utilização das células-tronco embrionárias –, mas a matéria 

não se faz ausente no texto constitucional. Isso porque as temáticas envolvem uma série de 

valores e princípios que entram em confronto, tais como o direito à vida, a dignidade da 

pessoa humana, o direito à saúde e à livre expressão da atividade científica. 
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É, portanto, por meio da Constituição e dos direitos fundamentais nela previstos que 

entendemos deva ser realizado o equacionamento jurídico para a busca de orientações diante 

do problema aqui em estudo. Nesse sentido, pode-se dizer que a Bioética e o Biodireito 

devem desenvolver uma trajetória em conjunto com os direitos fundamentais.
77

 

É sob essa linha de entendimento que Dantas fala de um Biodireito Constitucional. E, 

nessa perspectiva, uma fundamentação constitucional do Biodireito, assim como a análise das 

problemáticas biojurídicas, dependerão da aplicação de princípios, tais como a Dignidade da 

Pessoa Humana e a inviolabilidade do direito à vida.
78

 

Com as progressivas modificações na sociedade, reflexas de inovações 

biotecnológicas, a Ética vem adquirindo relevante papel, especialmente diante da necessidade 

de atualização e revisão de conceitos jurídicos clássicos. Daí figurar como tão importante o 

reconhecimento da complementaridade entre Ética e Direito.  

Conforme destaca Adeodato, Ética – do grego ethos
79

 – consiste na doutrina do bom 

e do correto, assim como a teoria do conhecimento e realização desse intento. Para o autor – e 

aqui partilhamos esse entendimento – não somente o que tradicionalmente integra a moral, 

mas o que hoje se entende como esfera jurídica também pertence ao significado da Ética. 

Assim sendo, o Direito assume conteúdos éticos, e buscar uma desvinculação entre Ética e 

Direito implica esbarrar na própria tradição milenar da palavra ética
80

 

Pode-se dizer que, nas últimas décadas, tem se verificado um processo de renovação 

dessa relação entre Direito e a Ética, com uma considerável aproximação entre o sistema de 

normas e o sistema de valores de nossa sociedade. A gradativa superação do afastamento 

entre as ordens, incutida pelo positivismo jurídico, dá-se no contexto do que vem se 

convencionando denominar “pós-positivismo” – em cujas idéias estão inclusos o retorno dos 

valores ao Direito e a elaboração de uma teoria dos direitos fundamentais, com ênfase na 

dignidade humana.
81

 

Esse encontro entre Ética e Direito se dá, de forma primordial e enfática, na 

Constituição, em que os valores morais de uma sociedade figuram como princípios jurídicos, 

                                                
77 KRELL, Olga Jubert Gouveia. Reprodução humana assistida e filiação civil. Curitiba: Juruá, 2006, p. 65. 
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ou direitos fundamentais, incidindo em todo o sistema normativo. A inserção de catálogos de 

normas principiológicas nas constituições do Estado Democrático de Direito, com uma 

reorientação na direção de conceitos éticos, demonstra alguns sintomas do mencionado pós-

positivismo.
82

 

Nessa perspectiva, destaca Barreto que o contexto de desafios no campo da Ética, 

decorrentes dos avanços da tecnologia biológica, vem tornar evidente essa 

complementaridade entre Ética e Direito. No enfrentamento dos desafios que surgem dessa 

realidade, Ética e Direito atuam conjuntamente de forma clara, por meio da aplicação dos 

direitos fundamentais.
83

 

Diante da supremacia da Constituição, as construções normativas devem estar de 

acordo com os preceitos constitucionais, cujos princípios constituem suporte axiológico, 

permitindo a harmonização de todo o ordenamento jurídico.
84

 A legislação biojurídica deve 

ser orientada, portanto, pelos direitos fundamentais.  

Foi com fulcro nesses direitos que se baseou o julgamento da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 3510, em análise ao artigo 5º da nova Lei da Biossegurança, 

conforme abordaremos posteriormente. Bem assim, a análise aqui proposta acerca das células-

tronco embrionárias e suas formas de obtenção, incluindo-se o debate acerca da clonagem 

terapêutica, será realizada na perspectiva dos direitos fundamentais, adotando a Constituição 

como norte para essas ponderações. 
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2. A UTILIZAÇÃO DAS CÉLULAS-TRONCO EMBRIONÁRIAS: 

aspectos éticos e científicos 

 

2.1. As células-tronco como um fenômeno complexo 

Desde a descoberta da estrutura da molécula do DNA, em 1953, e o conseqüente 

início da chamada biologia molecular, as sociedades civil e científica vivenciaram uma série 

de descobertas e desenvolvimentos de biotecnologias. Dentre tais inovações, figuram o 

procedimento de clonagem e a manipulação de células-tronco.  

O nascimento da famosa ovelha Dolly, em 1997, e a obtenção, pela primeira vez, de 

células embrionárias pluripotentes humanas, em 1998, pelos grupos de cientistas liderados 

pelos norte-americanos Thomson e Gearhart, implicaram uma transformação radical no 

campo da biologia celular. Somado a isso, a idéia de uma possível combinação dessas duas 

tecnologias recém-descobertas, dando origem ao conceito da clonagem terapêutica, gerou 

expectativas inéditas na sociedade.
85

 

As células-tronco figuraram assim como uma possibilidade de superar as grandes 

dificuldades enfrentadas pelas tecnologias dos transplantes, no que se refere à insuficiência da 

disponibilidade de órgãos e ao problema da compatibilidade entre o receptor e o órgão 

doado.
86

 

As células-tronco constituem um fenômeno complexo, visto que apresentam 

características específicas nos diversos estágios de desenvolvimento humano. Com o passar 

do tempo e o desenvolver de um estudo mais aprofundado, foram descobertos diferentes tipos 

de células-tronco, que podem ser encontradas em estágios embrionários, tecidos fetais e 

mesmo em órgãos adultos do corpo humano. 

Embora seja esse um trabalho jurídico, não há como negar a importância de serem 

perpassados alguns conceitos e aspectos científicos em torno da problemática aqui em foco. 

Essa necessária interdisciplinaridade tornará possível o entendimento do fenômeno das 

células-tronco, e as peculiaridades em torno de sua classificação e sua forma de obtenção. 
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A presente dissertação trabalha com a utilização de células-tronco embrionárias para 

fins de pesquisa e terapia obtidas dos embriões excedentes do processo da fertilização in vitro, 

bem como de embriões produzidos para tais fins por meio do processo da clonagem 

terapêutica. O comparativo entre essas duas questões dependerá, previamente, do 

entendimento de alguns aspectos técnicos e a isso se propõe o presente capítulo. 

De uma maneira geral, as células-tronco podem ser conceituadas como células que 

possuem “a dupla capacidade de dividir-se ilimitadamente e gerar diferentes tipos de células 

especializadas”.
87

 Assim sendo, têm as células-tronco como características essenciais a 

capacidade de autoperpetuação e, em determinados casos, a propriedade de diferenciação, 

podendo converter-se em outros tipos celulares, o que vem gerando expectativas quanto à sua 

utilidade para fins terapêuticos. Essa última característica é variável, a depender do tipo de 

célula-tronco.  

 

2.2. Células-tronco embrionárias e células-tronco adultas 

As células-tronco podem ser classificadas como adultas ou embrionárias. De acordo 

com os resultados de pesquisas recentes, as células-tronco embrionárias podem originar todos 

os tipos celulares de um organismo adulto; em contrapartida, são poucos os tipos de células-

tronco constantes de tecidos adultos e, ao que mostram os atuais estudos, a capacidade de 

especialização dessas células é muito restrita. As células-tronco, nesse sentido, podem ser 

totipotentes, pluripotentes ou multipotentes. 

A totipotência refere-se à capacidade de uma célula gerar um organismo completo. 

As células-tronco totipotentes, portanto, têm a potencialidade de diferenciação em um próprio 

embrião e em membranas extraembrionárias, contribuindo para a formação de todos os tipos 

celulares existentes num indivíduo adulto. Essas células são encontradas no embrião humano 

em estágio inicial – nos blastômeros até o estágio de mórula de 16 células –, e essa 

propriedade tem relação com o processo que dá ensejo à formação de gêmeos.
88

  

A pluripotência diz respeito à capacidade funcional de uma célula gerar diferentes 

linhagens celulares e tecidos. As células-tronco pluripotentes não têm a capacidade de, 

sozinhas, gerar um indivíduo completo, mas podem gerar todos os tipos de células no feto e 

                                                
87 LACADENA, Juan Ramón. Experimentação com embriões: o dilema ético dos embriões excedentes, os 

embriões somáticos e os embriões partenogenéticos. In: MARTÍNEZ, Julio Luis (org.). Células-tronco 

humanas: aspectos científicos, éticos e jurídicos. São Paulo: Loyola, 2005, p. 66. 
88 Idem, p. 66. 



38 

 

no adulto, sendo capazes de auto-renovação. Essas células estão presentes nos estágios 

iniciais de desenvolvimento embrionário; as células-tronco embrionárias derivadas do estágio 

de blastocisto humano são pluripotentes. 

No que se refere à multipotência, é essa a capacidade funcional de uma célula gerar 

certas linhagens celulares – todavia, não todas. As células-tronco multipotentes têm, portanto, 

uma capacidade, em princípio, limitada para gerar linhagens celulares diferenciadas. Podem 

ser encontradas algumas células-tronco multipotentes em tecidos e órgãos adultos, e um 

exemplo claro são as células hematopoiéticas presentes na medula óssea.
89

 

Destarte, as células-tronco totipotentes e pluripotentes são encontradas em embriões 

humanos, enquadrando-se, assim, na categoria – ou denominação – das células-tronco 

embrionárias, podendo ser extraídas até aproximadamente quatorze dias após a fecundação. 

As células-tronco adultas, todavia, são multipotentes, e, por isso, seu potencial para pesquisa é 

visto, de uma maneira geral, como significativamente menor.
 90

 

No estado atual das pesquisas, por possuírem as explicitadas características 

específicas, as células-tronco embrionárias vêm sendo vistas como mais promissoras para fins 

de terapia. A utilização dessas células-tronco embrionárias, todavia, desperta implicações e 

questionamentos éticos, face à possibilidade de destruição de embriões humanos para 

obtenção das mesmas. 

Conforme já mencionado, em 1998, num trabalho desenvolvido pelo grupo do 

cientista James Thomson, foi possível, pela primeira vez, isolar células-tronco embrionárias 

humanas, utilizando embriões oriundos do processo de fertilização in vitro, não utilizados no 

respectivo procedimento. Nesse mesmo ano, a equipe liderada por John Gearhart, alcançou a 

obtenção de células-tronco pluripotentes a partir de tecidos de fetos abortados 

terapeuticamente.
91

 

A primeira característica avaliada por esses pesquisadores foi a capacidade de 

proliferação indefinida dessas células. Isso determinou como meta para a pesquisa a tentativa 
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de um controle e definição desse processo de diferenciação, que se realiza, naturalmente, de 

forma imprevisível. 

No campo das pesquisas, já foi desenvolvida uma série de protocolos experimentais 

que geraram expectativas terapêuticas para o tratamento de doenças neurodegenerativas, tais 

como Parkinson e Alzheimer, e para doenças degenerativas, como diabetes. Embora sejam 

tidos como positivos os resultados encontrados, entende-se ser ainda cedo para uma utilização 

terapêutica imediata desses resultados.
92

 

Nessas pesquisas, são apontadas, além de vantagens, também alguns inconvenientes 

para o uso de células-tronco embrionárias em terapias celulares. São apresentadas, como 

vantagens, sua propriedade de pluripotência e a possibilidade de serem facilmente cultivadas e 

expandidas, de forma indefinida, em cultura. Em contrapartida, apontam-se, como 

desvantagens, as dificuldades na direção do processo de diferenciação para tecidos específicos 

e o problema da identidade imunológica, uma vez que as células extraídas serão, em geral, 

dotadas de material genético distinto do organismo do paciente em tratamento, podendo gerar 

uma rejeição.
93

 

Demais disso, o ponto mais controverso, conforme já mencionado, diz respeito à 

rejeição ética e moral gerada pela destruição, até o momento irreversível, do embrião utilizado 

para extração dessas células-tronco. Unindo-se tal questão às dificuldades de aplicação clínica 

que vêm sendo ainda enfrentadas, emerge certo clamor pela utilização de células-tronco 

adultas, em detrimento das embrionárias
94

. 

Neri ressalta que a pesquisa com células-tronco adultas trouxe “notáveis surpresas, 

que permitem ver com algum otimismo as futuras aplicações terapêuticas” 
 95

. Com efeito, nos 

últimos anos, foi constatada, de forma inesperada, a existência de células-tronco em certos 

tecidos, tal como o cerebral, além da possibilidade da denominada “transdiferenciação”, uma 

vez que essas células adultas, multipotentes, puderam gerar tipos celulares para os quais não 

estavam inicialmente preparadas. Essas prospecções incitaram questionamentos, por 

conseguinte, sobre a possibilidade de uma célula multipotente transformar-se em 

pluripotente.
96
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Surgiram, nessa perspectiva, uma série de estudos com propostas terapêuticas 

utilizando células-tronco adultas, as quais pareciam ter uma maior aceitação na sociedade, 

ante a inexistência de embates éticos quanto à sua utilização. Com o passar do tempo, no 

entanto, os novos estudos questionaram seriamente o próprio conceito de transdiferenciação, 

uma vez que restou constatado que as células-tronco adultas estavam se fundindo com 

células-tronco embrionárias, gerando células com duplo número cromossômico, de forma que 

assim adotavam o potencial de diferenciação das células com as quais se fundiam.  

Nesse sentido, foi verificado que as células não mudavam seu programa de 

diferenciação, mas adquiriam um novo programa. Tais fusões, diante da duplicação do 

material genético das células, geraram um alerta por cautela na utilização desses protocolos 

terapêuticos com base na possível pluripotência das células-tronco adultas, diante das 

anomalias associadas à existência de um terceiro cromossomo 21 nas células humanas – v.g. 

Síndrome de Down.
97

   

Ainda no tocante às células-tronco adultas, em que pese sua utilização supere o 

problema da incompatibilidade – uma vez que, quando retiradas do próprio paciente, não 

ensejaria qualquer rejeição –, há também inconvenientes quanto ao seu uso. Sua quantidade é 

extremamente limitada – o que as torna difícil de serem identificadas –, assim como sua 

capacidade de proliferação in vitro. Há, demais disso, o sério problema de que as células-

tronco adultas podem conter anomalias genéricas – geradas pela exposição a fatores 

poluentes, por exemplo –, assim como o fato de que uma larga quantidade de doenças tem, 

normalmente, um componente genético como causador da enfermidade, o que tornaria sem 

sentido uma terapia com base na implantação de células já portadoras de defeitos genéticos 

predisponentes da doença em tratamento.
98

 

Diante desse quadro, Neri conclui: 

Naturalmente, não se diz que o prosseguimento da pesquisa conseguirá resolver 

esses problemas: a ciência já nos habituou a imprevistos saltos para a frente. Mas no 

estado atual dos fatos parece que as células-tronco embrionárias são mais 

promissoras para fins de emprego terapêutico, e não só graças ao fato de poderem 

estar disponíveis em quantidades ilimitadas, mas sobretudo graças ao fato de se 

prestarem melhor, pelo menos em perspectiva, a um uso padronizado, como deveria 

ser o terapêutico.99 
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Nesse debate entre a maior viabilidade terapêutica das células-tronco adultas ou 

embrionárias, é importante consignar também, diante do campo de pesquisa em constante 

desenvolvimento, a importância de manutenção de linhas de pesquisa em ambos os tipos de 

células-tronco. Somente as pesquisas poderão determinar, com o passar do tempo, maiores 

certezas quanto ao potencial de cada tipo de célula-tronco aqui explicitado.
100

 

Com efeito, não há motivo para que uma linha de pesquisa invalide outra, uma vez 

que ambas podem constituir mecanismos eficazes para o enfrentamento de patologias. Esse 

foi, inclusive, o entendimento adotado no acórdão da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 

3510, conforme será abordado mais a frente.  

Entretanto, sendo o enfoque desse trabalho as células-tronco embrionárias, 

importante passar à análise das formas pelas quais essas células-tronco podem ser obtidas. 

Nesse sentido, as células-tronco podem advir de embriões produzidos por fertilização in vitro, 

unicamente com o fim de obtenção de culturas de tecidos; dos chamados embriões 

“partenogênicos”
101

; de embriões excedentes do processo de fecundação in vitro; e de 

embriões produzidos pelo processo de clonagem terapêutica. Essas duas últimas formas 

constituem o objeto específico do presente estudo. 

 

2.3. A questão das sobras embrionárias 

A fertilização in vitro constitui uma das chamadas técnicas de reprodução humana 

assistida – TRHA – em que, de uma maneira geral, busca-se sobrepor o problema da 

infertilidade conjugal, e que, desde 1978, quando do nascimento do primeiro “bebê de 

proveta”, vem sendo utilizada com sucesso por um grande número de casais ao redor do 

mundo. O procedimento torna possível a fecundação fora do corpo da mulher, quando o 

processo não pode ser realizado, naturalmente, na tuba uterina.
102

 

                                                
100 JOSÉ, Lluís Montoliu. Ob. Cit., p. 45-48. 
101 A partenogênese consiste na ativação do gameta feminino, que inicia o desenvolvimento sem a participação 

do espermatozóide (reprodução unissexual); em 2001, foi divulgada a obtenção de seis embriões 

partenogenéticos que se desenvolveram até a fase da blastocela. Propõe-se a obtenção de células-tronco de 

embriões partenogenéticos, no intuito de superar embates éticos e legais, por serem embriões com conteúdo 

genético inicialmente anômalo e inviáveis para implantação, motivo pelo qual poderiam ser utilizados 

legalmente nas pesquisas, em alguns países. Em: LACADENA, Juan Ramón. Experimentação com embriões: o 

dilema ético dos embriões excedentes, os embriões somáticos e os embriões partenogenéticos. In: MARTÍNEZ, 
Julio Luis (org.). Células-tronco humanas: aspectos científicos, éticos e jurídicos. São Paulo: Loyola, 2005, p. 

67. 
102 BARROSO, Luís Roberto. Em defesa da vida digna: constitucionalidade e legitimidade das pesquisas com 

células-tronco embrionárias. In: SARMENTO, Daniel; PIOVESAN, Flávia. Nos limites da vida: aborto, 
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A percentagem de êxito situa-se, normalmente, entre 10 e 30%, e essa 

percentualidade cresce com o aumento do número de embriões transferidos. Na prática 

médica, o que ocorre é que, para o procedimento, são retirados do corpo da mulher uma série 

de óvulos para serem fecundados, no escopo de evitar que ela tenha que se submeter diversas 

vezes, ou a cada tentativa de fecundação, ao difícil procedimento de indução ovulatória – 

super-evolução – e aspiração folicular.
103

 

O número de óvulos adquiridos em face da estimulação hormonal é alto, mas muitos 

dos embriões obtidos são tidos como inviáveis. Quando a fecundação e o desenvolvimento 

inicial se dão com êxito, o embrião pode ser transferido para o útero; todavia, pela 

possibilidade de aumento dos riscos na gravidez, normalmente, há a recomendação de 

transferência de, no máximo, três ou quatro embriões por ciclo. Esse é o número previsto na 

Resolução 1358/92 do Conselho Federal de Medicina brasileiro.
104

 

Os embriões restantes são criopreservados – termo técnico para o congelamento de 

embriões –, conforme prevê a mencionada resolução. Caso não haja sucesso no processo 

reprodutivo, ou até mesmo diante do desejo de outra gravidez, novas tentativas são possíveis 

sem a necessidade de repetição dos processos de estimulação da ovulação, coleta de óvulos, 

além de nova fertilização in vitro.
105

 

É daí que surge a problemática dos embriões excedentários, que coloca a própria 

técnica de reprodução humana assistida em debate: o que fazer com esses embriões 

supranumerários, que não são implantados no útero? Em geral – é o que ocorre no Brasil –, 

esses embriões são criopreservados, sendo vedado o seu descarte. Ocorre que, na maioria das 

vezes, os casais não mais desejam ter filhos, de forma que esses embriões permanecem 

congelados por anos. 

Ademais, estudos apontam para o fato de que a técnica de congelamento degrada os 

embriões, deixando, com o passar dos anos, sua viabilidade praticamente nula.
106

 Em alguns 
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países, inclusive, há recomendações legais para a destruição desses embriões congelados após 

o decurso de prazo determinado.
107

 

Tendo em vista esse problema, alguns estudiosos são contrários a essa produção 

supranumerária de embriões.
108

 Propõe-se, assim, a necessária transferência para o útero 

materno de todos os embriões obtidos, sem que seja alcançado qualquer número de embriões 

excedentes. Nesse sentido, algumas legislações vêm sendo propostas buscando delimitar e 

reduzir, cada vez mais, o número limite de embriões transferidos.
109

 

Todavia, na maioria dos países – inclusive no Brasil – não existe uma proibição da 

obtenção desses embriões excedentes, já existindo um considerável número de embriões 

congelados, de forma que essa é uma realidade que deve ser enfrentada. Em nosso país, não 

há, até o momento, uma estimativa realmente precisa com relação ao número de embriões 

criopreservados. O censo realizado pela Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, no 

período de tramitação do projeto de lei que veio a gerar a Lei nº 11105/2005, revelou a 

existência de 9.914 embriões congelados nas 15 maiores clínicas de reprodução brasileiras. 

Essa amostragem, todavia, representa apenas 33% dos centros de reprodução aqui 

existentes.
110

 

Diante dessa perspectiva, a pesquisa utilizando esses embriões aparece como uma 

alternativa razoável. Conforme já explicitado, a obtenção de células-tronco por meio desses 

embriões para fins de pesquisa e terapia geram, como conseqüência, a destruição do embrião, 

todavia, o seu congelamento por tempo indeterminado parece também levar, inevitavelmente, 

à sua destruição. 

O problema gira em torno de decidir entre duas alternativas possíveis: destruir, ou 

deixar morrer por congelamento o embrião, ou provocar sua destruição por meio da sua 

utilização em pesquisas, notadamente pela utilização de suas células-tronco pluripotentes, 

numa expectativa de desenvolvimento de técnicas terapêuticas para uma variedade de doenças 

degenerativas. O que seria eticamente mais razoável? Nessa perspectiva, a segunda opção não 

                                                
107 Na legislação espanhola, bem como no Reino Unido, o prazo para o descarté é de cinco anos. Em: JOSÉ, 

Lluís Montoliu. Células-tronco humanas: aspectos científicos. In: MARTÍNEZ, Julio Luis (org.). Células-tronco 

humanas: aspectos científicos, éticos e jurídicos. São Paulo: Loyola, 2005, p. 62; GUENIN, Louis M. The 

Morality of Embryo Use. New York: Cambridge University Press, 2008, p. 6. 
108 Nesse sentido: LACADENA, Juan Ramón. Experimentação com embriões: o dilema ético dos embriões 

excedentes, os embriões somáticos e os embriões partenogenéticos. In: MARTÍNEZ, Julio Luis (org.). Células-

tronco humanas: aspectos científicos, éticos e jurídicos. São Paulo: Loyola, 2005, p. 68. 
109 Dentro dessa linha de entendimento, temos , no Brasil, o Projeto de Lei nº 1184/03, o qual restringe a dois o 

número de embriões a serem produzidos e introduzidos no útero. 
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concepção dos direitos humanos. Revista Jurídica Consulex, Brasília, n. 269, 31 mar. 2008, p. 32. 
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vem sendo tida como de todo incompatível com o respeito que deve ser dado ao embrião 

humano.
111

 

Conforme destaca Szaniawski, a utilização de embriões excedentários in vitro, 

mesmo que ainda viáveis, não configura uma violação ao direito à vida, sendo, pelo contrário, 

humana e digna. Nessa linha de entendimento, manter esses embriões congelados no correr 

dos anos, à espera de seu futuro descarte, é que seria desumano. 
112

 

Diante dessa perspectiva, verifica-se uma considerável aceitação da utilização das 

sobras embrionárias do processo de fertilização in vitro em pesquisas.
113

 Todavia, a temática 

encontra-se em pleno processo de discussão, de forma que há ainda forte contraposição 

quanto à permissão de sua utilização por parte de alguns entendimentos.  

Cabe consignar, nesse sentido, a posição defendida pelos que crêem no início da vida 

humana a partir da fecundação, sob o entendimento de que há uma coincidência entre 

fecundação e personalidade. Esse foi um dos argumentos lançados na petição inicial da ADI 

3510. Sob tal ótica, sendo o embrião, desde seu primeiro estágio de formação, um ser humano 

embrionário e uma pessoa em estado de embrião, incabíveis se mostram as pesquisas com 

células-tronco embrionárias, uma vez que necessária a destruição desse embrião para sua 

viabilidade. Tal posicionamento teórico normalmente tem fulcro em fundamentações de 

cunho religioso.
114

 

Entendimento também contrário a essas pesquisas, todavia não pautado em 

fundamentos religiosos, é o de Jürgen Habermas, o qual levanta o chamado “efeito bola de 

neve”, ou “ruptura de diques”, numa tradução literal do alemão. Essa proposta será abordada 

em momento posterior, todavia cabe desde já lançar aqui o núcleo desse entendimento: 

Na medida em que a produção e a utilização de embriões para fins de pesquisas na 

área médica se disseminam e se normalizam, ocorre uma mudança na percepção 

                                                
111 LACADENA, Juan Ramón. Ob. cit., p. 70. 
112 SZANIAWSKI, Elimar.  Indagações em torno de um Estatuto do Corpo Humano. Revista da Faculdade de 

direito – UFPR, Curitiba, n. 50, p. 121-164, 2009. 
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tronco embrionárias. Em: DINIZ, Debora; AVELINO, Daniel. Cenário internacional da pesquisa em células-

tronco embrionárias. Rev. Saúde Pública,  São Paulo,  v. 43,  n. 3, jun.  2009.   Disponível em 
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cultural da vida humana pré-natal e, por conseguinte, uma perda da sensibilidade 

moral para os limites dos cálculos do custo benefício.
115

  

Mesmo com a existência de posicionamentos contrários, a utilização das células-

tronco, quando obtidas das sobras embrionárias do processo de fertilização in vitro, diante da 

realidade já demonstrada, e ainda com as devidas condições – como nos termos fixados pela 

legislação brasileira – afigura-se, para muitos, como uma solução razoável para o problema. 

Verifica-se, assim, uma aceitação maior dessa técnica, quando comparada com o 

procedimento da clonagem terapêutica. 

A possibilidade de produção de embriões por meio do processo de clonagem 

terapêutica com o único fim de extração de células-tronco embrionárias levanta, perante a 

sociedade, os estudiosos e a própria legislação, restrições muito mais severas, como ocorreu 

no caso da Lei da Biossegurança brasileira. 

 

2.4. A Clonagem terapêutica 

Conforme já mencionado, outra possibilidade de se obter células-tronco embrionárias 

é a partir da técnica da clonagem terapêutica, também denominada transferência de núcleos. A 

clonagem terapêutica tem como estágios iniciais os mesmos referentes à clonagem para fins 

reprodutivos – a remoção do núcleo de um óvulo e substituição por um núcleo de outra célula 

somática, com a conseqüente formação do blastocisto –, diferindo-se, todavia, pelo fato de 

não haver a introdução em um útero, tendo por escopo somente a obtenção de células-tronco a 

partir dos blastocistos obtidos.
116

 

Os também chamados embriões somáticos
117

 configuram um modo adequado para 

superar o explicitado problema da identidade, e conseqüente rejeição imunológica, apontada 

como grande desvantagem das terapias celulares com base em células-tronco embrionárias.  

Assim, combinando a técnica de transferência de núcleos com a propriedade de 

diferenciação das células-tronco pluripotentes, a clonagem terapêutica propõe a reconstrução 

                                                
115 HABERMAS, Jürgen. O futuro da natureza humana – A caminho de uma eugenia liberal? Trad.: Karina 

Jannini. São Paulo, Martins Fontes, 2004, p. 29. 
116 FREITAS, Rodrigo Therezan de et al. Aspectos científicos e sociais da clonagem reprodutiva e terapêutica. 
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embriões: o dilema ético dos embriões excedentes, os embriões somáticos e os embriões partenogenéticos. In: 

MARTÍNEZ, Julio Luis (org.). Células-tronco humanas: aspectos científicos, éticos e jurídicos. São Paulo: 
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do embrião humano e sua manutenção em cultura até o estágio de blastocisto, para a obtenção 

de células-tronco embrionárias com a própria identidade genética do paciente doador. Essas 

células seriam diferenciadas para o tipo celular que se pretende reconstituir e, posteriormente, 

utilizadas na terapia celular regenerativa.
118

 

Os experimentos nesse sentido obtiveram sucesso com tentativas em ratos, em 2002, 

restando demonstrada em laboratório, numa experiência pioneira, a possibilidade de derivar 

embriões por meio da transferência de núcleos e obter células-tronco através deles, além da 

viabilidade de induzir essas células à diferenciação. Todavia, a reconstrução de embriões 

humanos através da clonagem terapêutica ainda está em processo de estabelecimento, uma 

vez que os experimentos até então realizados demonstram resultados extremamente limitados, 

por não ter se alcançado ainda a fase de blastocisto do embrião. 

Nesse ponto, destaca-se o problema dos conflitos éticos e morais levantados em 

torno dessas pesquisas, além da questão da necessidade de autorização legal para tais 

experiências, uma vez que o procedimento é proibido na maioria dos países. Tal panorama 

prejudica a perpetuação da pesquisa para o estabelecimento de métodos específicos para a 

espécie humana – posto que insuficiente a simples transferência de protocolos de uma espécie 

à outra.
119

 

Ademais, as experiências da clonagem por transferência de núcleos com animais – 

em que se tem a ovelha Dolly como exemplo mais divulgado – revelaram uma 

inaplicabilidade do entendimento que buscava diferenciar os embriões somáticos dos 

embriões gaméticos. O argumento propunha que os embriões somáticos não teriam a 

viabilidade de desenvolver-se numa gestação, o que foi, portanto, contradito. Atualmente, 

essa é a tese proposta para a utilização de embriões partenogenéticos.
120

 

Consoante já referenciado, os problemas de ordem ética suscitados pela obtenção de 

um embrião artificial e sua destruição, com o fim de obtenção de células-tronco, vêm 

evidenciando uma forte rejeição dessa técnica na sociedade em geral. Primeiramente, até 

mesmo a designação “clonagem” propicia uma recusa apriorística da técnica, visto que há, 

muitas vezes, uma confusão entre os conceitos da clonagem reprodutiva e da clonagem 

terapêutica, devendo ser somado o fato de que as reais implicações da clonagem terapêutica 

são hoje pouco difundidas.  
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Conforma destaca Zatz, há no imaginário de muitas pessoas a idéia de que a 

clonagem para fins terapêuticos envolve a clonagem de um feto, com sua inserção dentro do 

útero por alguns meses para que, posteriormente, sejam-lhe retirados os órgãos. É necessário 

entender que a clonagem terapêutica tem por escopo, tão-somente, a produção de tecidos 

humanos em laboratório, sem que haja a implantação em útero.
121

 

Aqui, cabe lembrar o fato de que o nascimento da ovelha Dolly, em 1998, gerou uma 

crescente onda de medo na sociedade, uma vez que os meios de comunicação, muito mais do 

que explicitar as nuanças da técnica da clonagem, preocuparam-se principalmente com os 

aspectos de temor moral do procedimento, o que proporcionou uma difusão de terror no 

tocante à clonagem.
122

 Assim, todos os mitos e medos relacionados à clonagem reprodutiva 

acabaram sendo transferidos para a clonagem terapêutica. 

Entendimentos há, de outro lado, favoráveis até mesmo à polêmica clonagem 

reprodutiva, como é o caso de Neri, o qual rebate os argumentos normalmente dados contra 

esse procedimento. O autor ressalta a importância da técnica na tentativa de evitar doenças 

genéticas ligadas ao genoma mitocondrial, além do uso para casais que não poderiam ter 

filhos a eles relacionados, por disporem de patologias transmissíveis através dos gametas. 
123

 

Ademais, rechaça o cientista o argumento de que a clonagem reprodutiva constituiria 

uma violação à dignidade humana ante a identidade genética que seria implicada a dois seres, 

uma vez que, naturalmente, é isso que ocorre com os gêmeos monozigóticos. A única – mas 

importante – ressalva feita por ele é com relação ao problema da segurança, pois a técnica já 

se mostrou extremamente insegura no tocante a animais, e daí resultaria uma 

inadmissibilidade ética do procedimento.  

Cabe mencionar também a Academia Internacional de Humanistas que, composta 

por importantes cientistas – muitos ganhadores do prêmio Nobel – assume posição 

declaradamente favorável à clonagem. A academia já chegou a pedir publicamente pela 

revisão das atuais medidas restritivas à experimentação envolvendo a clonagem.
124
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Para muitos, portanto, não se devem produzir embriões com objetivos que sejam 

distintos da reprodução, visto que resultaria numa verdadeira instrumentalização do ser 

humano.
125

 A permissão da clonagem terapêutica poderia resultar, sob esse entendimento, na 

chamada “perda de sensibilidade moral” levantada por Habermas.
126

  

Destacamos aqui, todavia, a necessidade de discussão da temática, principalmente 

para não se perder de vista as possíveis aplicações benéficas resultantes da técnica da 

clonagem terapêutica. Em que pese ainda haver certa distância da efetiva aplicação 

terapêutica desse procedimento, é preciso reconhecer o valor das pesquisas com fins de 

conhecimento, que poderiam, inclusive, em prospecções realizadas no meio científico, chegar 

à viabilidade futura de se extrair células-tronco, sem que seja sequer necessário recorrer a 

óvulos, ou à criação de embriões.
127

 

De todo o exposto, em ambas as formas de obtenção de células-tronco embrionárias, 

verifica-se que o cerne ético-jurídico do problema gira em torno da destruição do embrião. 

Daí, necessário avaliar o tratamento jurídico dado a esses procedimentos no âmbito do direito 

brasileiro e a respectiva amplitude da proteção dispensada ao embrião. 
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3. ANÁLISE DO TRATAMENTO JURÍDICO 

 

3.1. A tramitação da Lei nº 11.105/2005 e a exigência de três anos de criopreservação 

A Lei nº 11.105/2005 estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização 

de atividades que envolvam organismos geneticamente modificados e seus derivados, criou o 

Conselho Nacional de Biossegurança e reestruturou a Comissão Técnica Nacional de 

Biossegurança – CTNBio. Ademais, dispôs a lei sobre a Política Nacional de Biossegurança. 

A legislação em exame é resultante de projeto de lei de iniciativa do Presidente da 

República, encaminhado à Câmara dos Deputados como Mensagem de nº 579, de 03.10.2003, 

constando em seu conteúdo a previsão de pesquisas com células-tronco embrionárias. Muito 

embora tenha havido parecer favorável da Comissão Especial com relação ao referido texto, 

tais pesquisas foram retiradas do complexo normativo que foi remetido da Câmara para o 

Senado. No Senado Federal, o texto foi então reconstruído; para tal, foi necessário um amplo 

debate e sua tramitação numa série de comissões.
128

 

É importante ressaltar que, na tramitação pelas mencionadas comissões, foram 

realizadas várias audiências públicas, com a oitiva de diferentes especialistas, visando maiores 

esclarecimentos técnicos acerca da matéria. Essa oportunização de audiências públicas teve 

importância fundamental para a abertura do debate nos diferentes setores da sociedade.
129
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Lúcia Vânia, re-inserindo, no projeto, a permissão para pesquisas com células-tronco. Depois de encaminhado à 

Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, o projeto foi aprovado em 14.09.2004. Foram então realizadas 
sessões conjuntas da Comissão de Assuntos Econômicos, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, e da 

Comissão de Assuntos Sociais, figurando o Senador Ney Suassuna como relator do projeto. Em: BARROSO, 

Luís Roberto. Em defesa da vida digna: constitucionalidade e legitimidade das pesquisas com células-tronco 

embrionárias. In: SARMENTO, Daniel; PIOVESAN, Flávia. Nos limites da vida: aborto, clonagem humana e 

eutanásia sob a perspectiva dos direitos humanos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 256; BRASIL. 

Congresso. Câmara. Projeto de Lei nº 2401/2003. Nova Lei de Biossegurança. Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=140375>. Acesso em: 31 out. 2009; BRASIL. 

Congresso. Senado. Projeto de Lei da Câmara nº 9/2004. Nova Lei de Biossegurança. Disponível em: 

<www.senado.gov.br/atividade/Materia/detalhes.asp?p_cod_mate=65843>. Acesso em: 31 out. 2009. 
129 Dentre os especialistas presentes, os Doutores: Fernando de Castro Reinach, Elíbio Rech, Luiz Fernando 

Lima Reis, Luiz Eduardo Carvalho, 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 T. Zancan, Luiz Roberto Baggio, 

Francisco José Lima Aragão, Mayana Zatz, Patrícia Pranke, André Marcelo Suarez, Dráuzio Varela, Marco 

Antônio Zago, Márcio C. Silva Filho, Aluízio Borém, Elíbio Rech, Francisco J. Lima Aragão, Eduardo Romano, 

Mariza Marilena Luz Barbosa e Rubens Onofre Nodari. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.105-2005?OpenDocument
http://www.camara.gov.br/sileg/MostrarIntegra.asp?CodTeor=176917
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Em outubro de 2004, a matéria foi discutida no Senado, obtendo-se a aprovação do 

projeto – prevendo novamente a liberação das pesquisas com células-tronco –, sob o quorum 

de 53 votos a 2. Na Câmara dos Deputados, submetido a uma nova votação, o projeto de lei 

foi aprovado com 366 votos favoráveis, dentre 59 contrários e três abstenções – 85% de 

aprovação. Finalmente, em 14 de outubro de 2005, o projeto foi sancionado pelo Presidente 

da República, convertendo-se na Lei nº 11.105/2005.
130

 

A revogada lei nº 8.974/95 – anterior lei da Biossegurança – proibia completamente a 

manipulação genética de células germinais humanas, restringindo quaisquer pesquisas nesse 

âmbito. A nova lei inovou ao permitir, em seu artigo 5º, a utilização de células-tronco 

embrionárias, para fins de pesquisa e terapia, quando obtidas de embriões humanos 

produzidos por fertilização in vitro e não utilizados no respectivo procedimento, atendidas 

algumas condições específicas. Prevê o referido artigo, em sua integralidade: 

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: 

I – sejam embriões inviáveis; ou 

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. 

§ 1º Em qualquer caso, é necessário o consentimento dos genitores. 

§ 2º Instituições de pesquisa e serviços de saúde que realizem pesquisa ou terapia 

com células-tronco embrionárias humanas deverão submeter seus projetos à 
apreciação e aprovação dos respectivos comitês de ética em pesquisa. 

§ 3º É vedada a comercialização do material biológico a que se refere este artigo e 

sua prática implica o crime tipificado no art. 15 da Lei no 9.434, de 4 de fevereiro de 

1997.
131

 

 

No tocante à clonagem, a Lei nº 11.105/2005 deu tratamento jurídico distinto, 

proibindo o procedimento, tanto em sua forma reprodutiva, como em sua modalidade 

terapêutica – uma vez que não houve qualquer especificação do texto legislativo –, na nova 

Lei da Biossegurança. A prática da clonagem humana foi instituída como crime, cominada 

com pena de multa e reclusão. É o que consta dos artigos 6º e 26, respectivamente, da referida 

lei: 

                                                
130 BARROSO, Luís Roberto. Ob. cit., 2007, p. 241. 
131 BRASIL. Lei nº. 11.105, de 24 de março de 2005. Regulamenta os incisos II, IV e V do § 1o do art. 225 da 

Constituição Federal, estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização de atividades que envolvam 

organismos geneticamente modificados – OGM e seus derivados, cria o Conselho Nacional de Biossegurança – 

CNBS, reestrutura a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança – CTNBio, dispõe sobre a Política Nacional 

de Biossegurança – PNB, revoga a Lei no 8.974, de 5 de janeiro de 1995, e a Medida Provisória no 2.191-9, de 
23 de agosto de 2001, e os arts. 5o, 6o, 7o, 8o, 9o, 10 e 16 da Lei no 10.814, de 15 de dezembro de 2003, e dá 

outras providências.. Diário Oficial da União, Brasília-DF, 28 mar. 2005. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11105.htm>. Acesso em: 15 ago. 2008. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9434.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9434.htm#art15
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Art. 6º Fica proibido: 

IV – clonagem humana; 

         

Art. 26. Realizar clonagem humana: 

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.132 

 

O mencionado artigo 5º – juntamente com seus incisos e parágrafos – deu ensejo à 

Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3510, proposta em 30 de maio de 2005 pelo então 

Procurador-geral da República, Cláudio Lemos Fonteneles.  

Uma crítica que se faz à Lei nº 11.105/05 diz respeito à reunião de assuntos tão 

diversos, polêmicos e orientados por princípios distintos num mesmo complexo normativo. 

Com efeito, no mesmo diploma legal, tem-se a regulamentação da questão dos organismos 

genéticos modificados e, ao mesmo tempo, a permissão da utilização de células-tronco 

embrionárias. 
133

 

Barboza censura ainda a tramitação bastante conturbada da lei, em que teriam se 

misturado razões de ordem política e religiosa em prejuízo do tratamento legislativo 

adequado. Ademais, no tocante ao tratamento jurídico diferenciado dado à questão da 

utilização das sobras embrionárias em pesquisas – que foram permitidas –, em contraposição 

à proibição da clonagem terapêutica, não parece ter restado claro um posicionamento ético-

filosófico do legislador quanto à matéria.
134

 

Outra questão que desperta controvérsia e merece especial atenção diz respeito ao 

prazo de três anos de congelamento que foi exigido como requisito para utilização do embrião 

viável pela referida lei. O artigo 5º, em seu inciso II, exige que os embriões excedentários 

estejam “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”.
135

  

A redação do dispositivo, a princípio, não parece muito clara em relação ao critério 

estabelecido pelo legislador. Buscando elucidar esse ponto, o Decreto nº 5591/2005, que 

regulamenta dispositivos da Lei nº 11.105/05, traz em sua redação o conceito de embriões 

congelados disponíveis, em seu artigo 3º, inciso XIV: 

                                                
132 BRASIL. Lei nº 11.105, de 24 de março de 2005. Ob. cit.. 
133 BARROSO, Luís Roberto. Ob. cit., 2007, p. 242. 
134 BARBOZA, Heloísa Helena. Clonagem humana: uma questão em aberto. In: SARMENTO, Daniel; 

PIOVESAN, Flávia. Nos limites da vida: aborto, clonagem humana e eutanásia sob a perspectiva dos direitos 

humanos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 190. 
135 BRASIL. Lei nº 11.105, de 24 de março de 2005. Ob. cit.. 
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XIV - embriões congelados disponíveis: aqueles congelados até o dia 28 de março 

de 2005, depois de completados três anos contados a partir da data do seu 

congelamento; 

 

A data mencionada no dispositivo refere-se exatamente à data de publicação da Lei 

nº 11.105/05. O que se verifica, portanto, é que a permissão constante da lei refere-se apenas 

aos embriões excedentários tidos como inviáveis e aos embriões já congelados ao tempo da 

lei.    

Uma análise da tramitação do projeto de lei no Senado Federal permite verificar a 

adoção do referido critério pela Comissão de Educação, através da propositura de substitutivo 

que re-inseriu a permissão do uso de células-tronco no projeto de lei. Referido substitutivo 

acolheu e incorporou, no que se refere aos critérios para utilização de células-tronco 

embrionárias, o conteúdo da emenda de autoria dos Senadores Tasso Jereissati e Lúcia Vânia. 

O Parecer nº 1374 da Comissão de Educação, de relatoria do Senador Osmar Dias, 

buscou justificar a eleição desses parâmetros: 

Sabidamente, nas discussões sobre a matéria, venho defendendo mecanismos que 

permitam com mais flexibilidade a utilização das células embrionárias congeladas 

em instituições de fertilização in vitro, garantidas as restrições contra a 

comercialização, a produção com esta finalidade ou a utilização sem transparência e 

consentimento. Entretanto, tendo em vista interesses estratégicos para a 

tramitação da matéria junto a todos os setores envolvidos com o tema, a 

necessidade de rapidez na aprovação da lei e a consciência de que a utilzação 

dos conjuntos celulares embrionários já congelados representará um grande 

avanço para as pesquisas e tratamentos médicos, houvemos por bem 
incorporar o conteúdo da Emenda 1-CE no texto do substitutivo, pelo que 

acolhemos a referida Emenda.136 

 

Nesse ponto, devemos esclarecer que o Senador Osmar Dias, inicialmente, defendia 

uma permissão muito mais flexível ao uso de células-tronco embrionárias, autorizando, 

inclusive, a obtenção dessas células-tronco por meio do processo de clonagem terapêutica. Ou 

seja, no início da tramitação do referido projeto de lei no Senado Federal, não havia qualquer 

diferenciação no tratamento jurídico das sobras embrionárias e da clonagem terapêutica: 

ambas eram previstas e permitidas. 

Todavia, por questões políticas e na busca de uma maior celeridade para o trâmite do 

projeto normativo – conforme consta de forma expressa no parecer mencionado – a clonagem 

terapêutica restou proibida e os critérios para utilização de células-tronco embrionárias foram 

– de forma aparentemente aleatória – elencados. O parecer destacou ainda a necessidade de se 

regulamentar a questão das células-tronco embrionárias naquele momento – e não em projeto 

                                                
136 BRASIL. Congresso. Senado. Projeto de Lei da Câmara nº 9/2004. Nova Lei de Biossegurança. Disponível 

em: <www.senado.gov.br/atividade/Materia/detalhes.asp?p_cod_mate=65843>. Acesso em: 31 out. 2009, p. 12.  

(Grifos da autora) 
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próprio – diante da premência de uma aprovação dessas pesquisas no cenário legislativo 

brasileiro.
137

 

É interessante perceber a configuração de verdadeira manobra estratégica para a 

aprovação do uso das células-tronco embrionárias, a partir da adoção de uma postura 

mediadora. O critério dos três anos, ainda que determinando uma limitação temporal para a 

disponibilidade de embriões, viabilizou a pesquisa, sem levantar questionamentos maiores 

que pudessem retardar a aprovação da lei.  

Nesse contexto, vale mencionar a preocupação do Senador Mozarildo Cavalcanti 

com a “permissão com data de validade” que a lei estaria conferindo ao uso das células-tronco 

embrionárias. Ainda assim, o projeto teve voto favorável por parte do senador, uma vez que, 

mesmo que a proposta tenha sido tímida: "foi o que foi possível avançar neste momento. 

Demos um passo pequeno em relação à dimensão do que tem de ser feito em relação à 

pesquisa com células-tronco.” 
138

  

Diniz destaca esse traço singular da lei brasileira, que teve seus critérios definidos a 

partir de concessões empreendidas por meio de negociação legislativa. No âmbito dessas 

restrições, o Poder Legislativo teria aberto a possibilidade das pesquisas, sem que houvesse 

embaraço manifesto em relação ao direito à vida, vez que a autorização restou restrita a 

embriões inviáveis – de imediato ou pelo decurso do tempo.
139

 

Assim sendo, muito embora reconheçamos aqui o mérito da Lei nº 11.105/05 em ter 

autorizado a utilização de células-tronco embrionárias para fins de pesquisa e terapia, 

colocando em debate a questão, não há como aferir que a referida medida legislativa tenha 

trazido uma solução à problemática. Nesse sentido, repetimos, a regulamentação estabelecida 

está longe de pôr um fim ao debate em torno da utilização de células-tronco embrionárias. 

Conforme verificado, as escolhas legislativas não demonstraram um cuidado no que 

se refere ao tratamento uniforme do embrião humano criado em laboratório, bem como na 

escolha de critérios para a restrição de sua utilização. A permissão do uso de embriões tendo 

por base a data em que foram congelados deixa mais evidente esse panorama, de forma que, 

                                                
137 BRASIL. Congresso. Senado. Projeto de Lei da Câmara nº 9/2004. Nova Lei de Biossegurança. Disponível 

em: <www.senado.gov.br/atividade/Materia/detalhes.asp?p_cod_mate=65843>. Acesso em: 31 out. 2009, p. 10. 
138 FAPESP. Biossegurança passa no senado. Disponível em: 

<http://www.agencia.fapesp.br/materia/2573/noticias/biosseguranca-passa-no-senado.htm>. Acesso em: 12 mai. 

2010. 
139 DINIZ, Debora; AVELINO, Daniel. Cenário internacional da pesquisa em células-tronco embrionárias. Rev. 

Saúde Pública,  São Paulo,  v. 43,  n. 3, jun.  2009.   Disponível em 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S003489102009000300019&lng=pt&nrm=iso>. 

Acesso em  08  jun.  2010.  
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passados mais de três anos da publicação do diploma legislativo, o problema do congelamento 

dos embriões excedentários persiste.  

É daí que se fala numa perda do objeto da possibilidade de pesquisa com embriões 

viáveis pelo decurso do prazo estabelecido em lei.
140

 Hoje, portanto, somente os embriões 

oriundos do processo de reprodução humana assistida tidos como inviáveis podem ser 

utilizados nas pesquisas. Os embriões viáveis, portanto, congelados após a publicação da Lei 

nº 11.105/05, permanecem em estado de criopreservação. Resta claro, nesse contexto, que o 

debate precisa ser retomado.  

A discussão em torno do uso de células-tronco embrionárias ganhou contornos mais 

aprofundados quando do questionamento de um dos dispositivos da Lei nº 11.105/05, em sede 

da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3510.  

 

3.2. A Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3510 

A ADI 3510 insurgiu-se, especificamente, contra a utilização, para fins de pesquisa e 

terapia, de células-tronco oriundas de embriões humanos excedentes do processo de 

fertilização in vitro. O argumento principal da ação era de que o dispositivo impugnado se 

contrapunha “à inviolabilidade do direito à vida, porque o embrião humano é vida humana, e 

faz ruir fundamento maior do Estado democrático de direito, que radica na preservação da 

dignidade da pessoa humana”.
 
Sob essa ótica, “a vida humana acontece na, e a partir da, 

fecundação” e o zigoto é um “ser humano embrionário”.
 141

  

De outro lado, a ação questionava não somente a compatibilidade constitucional da 

pesquisa com células-tronco embrionárias, mas a própria viabilidade dessas pesquisas, sob o 

argumento de que as pesquisas com células-tronco adultas seriam objetivamente mais 

promissoras. Foram juntados com esse escopo diversos pareceres científicos de professores de 

centros universitários. 

A ação de inconstitucionalidade foi distribuída ao Ministro Carlos Ayres Britto, o 

qual, numa proposta até então inédita no Supremo Tribunal Federal, determinou a realização 

de audiências públicas para a discussão da matéria e a exposição de esclarecimentos por parte 

                                                
140 RIBEIRO, Diaulas Costa. Células-tronco e o início da vida. Revista Jurídica Consulex, Brasília, nº 269, p. 

30-31, 31 mar. 2008. 
141 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucinalidade nº 3510. Rel. Min. Carlos Ayres 

Britto. Disponível em: <www.stf.jus.br>. Acesso em: 06 jun. 2010, p. 143. 
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de vinte e duas autoridades científicas brasileiras
142

. Tais audiências intensificaram os debates 

sobre a temática com a comunidade científica e a sociedade civil. 

 

3.2.1. A proposta do desacordo moral razoável 

Além das audiências públicas, o julgamento da ADI nº 3510 foi também marcado 

pela presença dos amici curiae, de forma que cinco órgãos da sociedade civil puderam 

contribuir para a construção da decisão da Corte Suprema.
143

 

Em posição contraposta aos argumentos lançados na ação, vale consignar aqui a 

atuação do MOVITAE - Movimento em prol da vida, que juntou petição elaborada por Luis 

Roberto Barroso, com consultoria técnica de Mariana Zatz, diretora do Centro de Estudos do 

Genoma Humano. Argumentou-se, desse lado, a ausência de consenso científico quanto ao 

início da vida, uma vez que variadas essas concepções, envolvendo entendimentos – para 

mencionar alguns deles – segundo os quais a vida humana inicia-se: “(i) com a fecundação; 

(ii) com a nidação; (iii) quando o feto passa a ter capacidade de existir sem a mãe (entre a 24ª 

e a 26ª semanas da gestação); (iv) quando da formação do sistema nervoso central (SNC)”.
144

 

Em resposta aos fundamentos lançados na ação, defendeu-se também o maior 

potencial para a pesquisa das células-tronco embrionárias, por serem elas totipotentes. Aqui 

também foram trazidos vários elementos de cientificidade para fundamentar os argumentos 

defendidos.  

Diante dessa situação de dissenso, utilizou-se o argumento de existência de um 

“desacordo moral razoável” em torno da temática: 

                                                
142 Os especialistas foram ouvidos em dois blocos. O bloco nº 1 foi composto por especialistas indicados pela 

Procuradoria-Geral da República e pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), e o bloco nº 2 foi 

constituído pelos experts indicados pelos requeridos na ADI 3510 - Congresso Nacional, Presidente da 
República e pelos demais amici curiae. Participaram do primeiro bloco, por ordem de apresentação: Lenise 

Aparecida Martins Garcia; Cláudia Maria de Castro Batista; Lilian Piñero Eça; Alice Teixeira Ferreira; Marcelo 

Vaccari; Antonio José Eça; Elizabeth Kipman Cerqueira; Rodolfo Acatauassú Nunes; Herberth Praxedes; Dalton 

Luiz de Paula Ramos; Rogério Pazetti. Participaram do segundo bloco, também por ordem de apresentação: 

Mayana Zatz; Patrícia Helena Lucas Pranke; Lúcia Willadino Braga; Stevens Rehen; Rosália Mendes Otero; 

Júlio Voltarelli; Ricardo Ribeiro dos Santos; Lygia V. Pereira; Luiz Eugênio Araújo de Moraes Mello; Antonio 

Carlos Campos de Carvalho; Débora Diniz. Em: BRASIL. Supremo Tribunal Federal.  Ação Direta de 

Inconstitucinalidade nº 3510. Transcrição da audiência pública. Disponível em: 

<http://www.conectas.org/stfemfoco/home/busca>. Acesso em: 06 jun. 2010. 
143 Figuraram nessa posição: Conectas direitos humanos, Centro de direito humanos – CDH, Movimento em prol 

da vida – MOVITAE, ANIS - Instituto de Bioética, Direitos Humanos e gênero e a Confederação Nacional dos 

Bispos do Brasil – CNBB.  
144 BARROSO, Luís Roberto. Em defesa da vida digna: constitucionalidade e legitimidade das pesquisas com 

células-tronco embrionárias. In: SARMENTO, Daniel; PIOVESAN, Flávia. Nos limites da vida: aborto, 

clonagem humana e eutanásia sob a perspectiva dos direitos humanos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 

241-242. 
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A questão em discussão, sobretudo se levada para o plano do momento de início da 

vida, envolve um profundo desacordo moral na sociedade. Logo, não se está diante 

de matéria que possa figurar na categoria dos consensos mínimos. Nesse ambiente, o 

Congresso Nacional, expressando a vontade política majoritária da sociedade, 

regulou o tema de uma maneira que respeita o pluralismo político, isto é, a 

autonomia de cada um. De fato, ao exigir o prévio consentimento dos genitores para 

a realização de pesquisas com células-tronco, a lei assegurou o direito de cada um 

agir de acordo com sua ética pessoal.145 

 

O chamado “desacordo moral razoável” ou “pluralismo razoável” tem lugar diante de 

uma ausência de consenso entre posições racionalmente defensáveis. Nessa perspectiva, um 

mesmo direito fundamental poderia embasar o lado favorável e o lado contrário à legislação, 

inexistindo elemento fático/científico que conduza a uma solução única. Diante dessa 

situação, defende-se a aplicação do princípio da prioridade do Legislativo, que estaria numa 

maior coerência com princípios basilares da ordem constitucional, como a própria 

democracia.
146

 

Nesses casos, o ponto crucial de inconstitucionalidade seria ideológico, havendo 

argumentos aceitáveis e de amplo consenso para ambas as alternativas em discussão. Dada 

essa impossibilidade de uma única decisão cabível, o Judiciário haveria de decidir em favor 

da lei, independentemente de entendimentos pessoais de cada um, uma vez que a legislação 

passou por um procedimento democrático para ser construída.  

Ao se falar em desacordo moral razoável, são facilmente enquadráveis questões 

biojurídicas, envolvendo discussões tais como a do aborto, a eutanásia, a clonagem e a 

utilização de células-tronco embrionárias – aqui em foco. A questão pauta-se sob a ótica do 

papel do Poder Judiciário no controle de constitucionalidade, o qual, no caso concreto da 

regulamentação da utilização das células-tronco embrionárias, já foi exercido por meio da 

ADI 3510. 

É importante ressaltar que, nessa perspectiva, ambos os lados teriam razões para 

justificar seus pontos de vista, tendo também ambos buscado trazer elementos de 

cientificidade com esse intento. Ademais, não se pode afirmar a existência de um consenso 

ético ou científico sobre o início da vida ou sobre a efetividade terapêutica das células-tronco 

em suas diferentes formas de obtenção. Nesse sentido foi a tônica da petição juntada pelo 

MOVITAE: “O ponto de vista exposto na ação direta de inconstitucionalidade, que tem 

                                                
145 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucinalidade nº 3510. Rel. Min. Carlos Ayres 
Britto. Disponível em: <www.stf.jus.br>. Acesso em: 06 jun. 2010, p. 110. 
146 TAVARES, André Ramos et al. Direitos Fundamentais e Democracia: complementariedade/contrariedade. In: 

CLÈVE, Clèmerson Merlin et al (coords). Direitos Humanos e Democracia. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 
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respaldo de algumas entidades e cientistas, é legítimo e respeitável, como são as múltiplas 

visões de mundo em uma sociedade pluralista”. 
147

 

No voto proferido quando do julgamento da Ação de Inconstitucionalidade, o 

Ministro Carlos Ayres Britto definiu, inicialmente, a configuração de duas correntes distintas 

de opinião que se mostraram nas audiências públicas. De um lado, o entendimento de que as 

células-tronco embrionárias não teriam qualquer superioridade, para fins terapêuticos, em 

relação às células-tronco adultas e de que a pessoa humana já existe no próprio momento da 

fecundação, seja ela natural ou in vitro. De outro, a corrente que sustenta, de forma 

entusiástica, os experimentos com células-tronco embrionárias, e entende que há uma 

diferenciação entre o embrião in vitro e o embrião que se desenvolve no corpo da mulher, o 

qual só vem a alcançar o estado de feto com a colaboração do tempo e do útero.
148

 

Inicialmente, numa análise do dispositivo questionado, entendeu o relator não haver 

problemas com o regramento que, de forma ponderada, teria fixado condições razoáveis na 

realização das pesquisas com células-tronco embrionárias: 

Daqui se infere – é a minha leitura - cuidar-se de regração legal a salvo da 

mácula do açodamento ou dos vícios da esdruxularia e da arbitrariedade em 

matéria tão religiosa, filosófica e eticamente sensível como a da 

biotecnologia na área da medicina e da genética humana. Ao inverso, penso 
tratar-se de um conjunto normativo que parte do pressuposto da intrínseca 

dignidade de toda forma de vida humana, ou que tenha potencialidade para tanto, 

ainda que assumida ou configurada do lado de fora do corpo feminino (caso do 

embrião in vitro). Noutro dizer, o que se tem no art. 5º da Lei de 

Biossegurança é todo um bem concatenado bloco normativo que, debaixo de 

explícitas, cumulativas e razoáveis condições de incidência, favorece a 

propulsão de linhas de pesquisa científica das supostas propriedades 

terapêuticas de células extraídas dessa heterodoxa realidade que é o 

embrião humano in vitro.
 149

 

 

Em sede do mesmo julgamento, vale mencionar o voto proferido pelo Ministro 

Gilmar Mendes, único que enfrentou a questão do papel do Supremo Tribunal no controle de 

constitucionalidade. O Ministro desenvolve sua linha de argumentação inicial destacando a 

importância e a legitimidade democrática da atuação do Supremo Tribunal Federal no referido 

caso, defendendo o descabimento de uma idéia de restrição da atuação do Poder Judiciário. 

Nesse sentido, argumenta: 

O julgamento desta ADI n° 3.510, dedicadamente conduzido pelo Ministro Carlos 

Britto, constitui uma eloqüente demonstração de que a Jurisdição Constitucional 

                                                
147 BARROSO, Luís Roberto. Em defesa da vida digna: constitucionalidade e legitimidade das pesquisas com 

células-tronco embrionárias. In: SARMENTO, Daniel; PIOVESAN, Flávia. Nos limites da vida: aborto, 
clonagem humana e eutanásia sob a perspectiva dos direitos humanos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 

244. 
148 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ob. cit.. Acesso em: 06 jun. 2010, p. 110, p. 146-150. 
149 Idem, p. 160 (grifos da autora). 
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não pode tergiversar diante de assuntos polêmicos envolvidos pelo debate entre 

religião e ciência. 

É em momentos como este que podemos perceber, despidos de qualquer dúvida 

relevante, que a aparente onipotência ou o caráter contra-majoritário do 

Tribunal Constitucional em face do legislador democrático não pode configurar 

subterfúgio para restringir as competências da Jurisdição na resolução de 

questões socialmente relevantes e axiologicamente carregadas de valores 

fundamentalmente contrapostos.
150

 

 

Reconhece o Ministro que a determinação do alcance de direitos fundamentais – tais 

como o direito à vida e à dignidade humana – e a decisão acerca de questões biojurídicas – tal 

como a utilização de embriões humanos para fins terapêuticos e de pesquisa – envolvem 

questões morais, políticas e religiosas. Essas questões não vêm alcançando um consenso 

mínimo sobre uma resposta “supostamente correta para todos”, indo, de fato, bem além dos 

limites estritamente jurídicos. 
151

 

Mesmo nesse contexto, Gilmar Mendes destaca o importante papel que as Cortes 

Constitucionais têm exercido – e mais especificamente o Supremo Tribunal Federal – quando 

chamadas a decidir sobre os direitos protegidos pela Constituição dentro dessas controvérsias, 

sem implicar, em sua ótica, abalos institucionais e democráticos. E vai além, afirmando que 

“certamente, a alternativa da atitude passiva de self restraint (...) teriam sido mais prejudiciais 

ou menos benéficas para a nossa democracia. O Supremo Tribunal Federal demonstra, com 

este julgamento, que pode, sim, ser uma Casa do povo, tal qual o parlamento”.
152

 

Gilmar Mendes, ao fim de suas considerações, afirma ser inequívoca a legitimidade 

democrática da decisão que se fazia tomar pelo Supremo Tribunal Federal, em sede do 

julgamento da ADI 3510. 

 

3.2.2. Os fundamentos do voto do relator para a constitucionalidade das pesquisas 

com células-tronco embrionárias 

No voto proferido quando do julgamento da Ação de Inconstitucionalidade, o 

Ministro Carlos Britto, ressaltando as características que acenam para uma melhor aplicação 

das células-tronco embrionárias em terapias, deixou claro que a permissão constante da lei 

não anula a importância das linhas de pesquisa com células-tronco adultas. 

Ponto de maior importância jurídica se refere à análise do alcance do direito à vida 

empreendida pelo julgador: uma vez que a Constituição Federal não define o momento do 
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151 Idem, p. 597. 
152 Idem, p. 598. 



59 

 

início da vida humana, o problema reside em se determinar, não esse ponto inicial, mas os 

aspectos e em que medida a vida encontra-se validamente protegida pelo direito 

infraconstitucional.
153

 

Nesse sentido, e nos termos do artigo 2ª do Código Civil – que prescreve que “a 

personalidade civil da pessoa começa no nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a 

concepção, os direitos do nascituro” – a Constituição, ao falar em “dignidade da pessoa 

humana” e demais direitos fundamentais, está se referindo justamente ao indivíduo-pessoa, 

nascido com vida.  

Todavia, seguindo esse entendimento, a dignidade da pessoa humana, por sua 

relevância, irradiaria no plano infraconstitucional, alcançando toda proteção referente a um 

início do processo que findará no indivíduo-pessoa. Assim sendo, o direito protege de modo 

variado cada etapa de desenvolvimento biológico humano, garantindo-se uma dignidade para 

o embrião humano, sem que isso implique seu reconhecimento como pessoa. Nos termos do 

voto: 

Donde não existir pessoa humana embrionária, mas embrião de pessoa humana, 

passando necessariamente por essa entidade a que chamamos “feto”. Este e o 

embrião a merecer tutela infraconstitucional, por derivação da tutela que a própria 

Constituição dispensa à pessoa humana propriamente dita.154 

  

Voltando à análise específica da Lei da Biossegurança, o voto do Ministro Carlos 

Brito ressaltou a situação diferenciada do embrião produzido em laboratório, em que deixa de 

haver a coincidência entre concepção e nascituro, enquanto não for ele implantado no útero 

feminino. Esse embrião não implantado acaba passando por um processo “estacionário 

degenerativo”, uma vez que não existe um dever de o casal utilizar-se dos embriões 

excedentários, que seria incompatível com o instituto do “planejamento familiar” e da 

“paternidade responsável”. Nessa linha de entendimento, o voto é contundente: 

Se todo casal tem o direito de procriar; se esse direito pode passar por sucessivos 

testes de fecundação in vitro; se é da contingência do cultivo ou testes in vitro a 

produção de embriões em número superior à disposição do casal para aproveitá-los 

procriativamente; se não existe, enfim, o dever legal do casal quanto a esse cabal 

aproveitamento genético, então as alternativas que restavam à Lei de Biossegurança 

eram somente estas: a primeira, condenar os embriões à perpetuidade da pena de 

prisão em congelados tubos de ensaio; a segunda, deixar que os estabelecimentos 

médicos de procriação assistida prosseguissem em sua faina de jogar no lixo tudo 

quanto fosse embrião não-requestado para o fim de procriação humana; a terceira 

opção estaria, exatamente, na autorização que fez o art. 5º da Lei. Mas uma 
autorização que se fez debaixo de judiciosos parâmetros, sem cujo atendimento o 
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embrião in vitro passa a gozar de inviolabilidade ontológica até então não 

explicitamente assegurada por nenhum diploma legal (pensasse mais na autorização 

que a lei veiculou do que no modo necessário, adequado e proporcional como o 

fez).155  

 

Outra linha de fundamentação é desenvolvida, partindo da opção legislativa 

constante da Lei nº 9434/97 e da permissão do §4º do artigo 199, da Constituição Federal, que 

dispõe: 

A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, 

tecidos e substâncias para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a 

coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, vedado todo tipo de 

comercialização. 

 

Assim, se à lei ordinária é permitido determinar a coincidência da morte encefálica 

com o fim da vida da pessoa humana, o que justifica a remoção de órgãos, tecidos e partes do 

corpo para fins de transplante, pesquisa e tratamento, e se o embrião humano objeto do artigo 

5º da Lei nº 11.105/2005 constitui ente sem qualquer resquício de vida encefálica, mais uma 

vez a afirmação de incompatibilidade do diploma à Constituição não tem suporte jurídico-

positivo. 

Por fim, num intuito conciliatório do ordenamento jurídico com os ditames da ética 

humanista e da justiça material, o voto é finalizado, acrescendo aos argumentos já expostos os 

fundamentos constitucionais do direito à saúde e da livre expressão científica, julgando 

improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade, em todos os seus termos. 

 

3.2.3.  O acórdão e a improcedência total da ação 

Em 29 de maio de 2008, acompanhando os fundamentos do voto do relator ora 

exposto, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela constitucionalidade do artigo 5º da Lei da 

Biossegurança. Votaram nesse sentido, além do relator da matéria, os ministros Ellen Gracie, 

Cármen Lúcia Antunes Rocha, Joaquim Barbosa, Marco Aurélio e Celso de Mello. 

Os ministros Cezar Peluso e Gilmar Mendes também votaram pela 

constitucionalidade da lei, mas com a ressalva da necessidade de uma rigorosa fiscalização 

das pesquisas por um órgão central – a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Esse ponto 

gerou uma alongada discussão ao final do julgamento, todavia, não foi acolhido pela Corte 

Constitucional. 
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Os ministros Carlos Alberto Menezes Direito, Ricardo Lewandowski e Eros Grau 

votaram pela procedência, em parte, da ADI 3510, sem retirar qualquer parte do texto, mas 

firmando várias ressalvas para a liberação das pesquisas com células-tronco embrionárias. 

Nessa linha, as pesquisas só poderiam ser realizadas com a retirada das células-tronco sem 

que houvesse a destruição dos embriões viáveis, sob o entendimento de que as células-tronco 

embrionárias constituem vida humana, de forma que qualquer destinação de finalidade 

diversa da reprodução viola o direito à vida, previsto no artigo 5º da Constituição Federal. 

Dentre as demais proposições dessa linha, podem-se mencionar a proibição da 

seleção de sexo ou características genéticas no processo de fertilização in vitro, bem como a 

limitação da fertilização e transferência de um máximo de quatro óvulos por ciclo, vedando-se 

o descarte de embriões, independentemente de sua viabilidade. Buscou-se ainda definir o 

consentimento dos genitores como sendo informado, prévio e expresso por escrito. Essas 

ressalvas, todavia, não foram acompanhadas pelo Plenário. 

A ementa do Acórdão da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3510 fez constar as 

seguintes considerações: 

CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 

DE BIOSSEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO EM BLOCO DO ART. 5º DA LEI Nº 

11.105, DE 24 DE MARÇO DE 2005 (LEI DE BIOSSEGURANÇA). PESQUISAS 

COM CÉLULAS-TRONCO EMBRIONÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO 

DO DIREITO À VIDA. CONSTITUCIONALIDADE DO USO DE CÉLULAS-

TRONCO EMBRIONÁRIAS EM PESQUISAS CIENTÍFICAS PARA FINS 
TERAPÊUTICOS. DESCARACTERIZAÇÃO DO ABORTO. NORMAS 

CONSTITUCIONAIS CONFORMADORAS DO DIREITO FUNDAMENTAL A 

UMA VIDA DIGNA, QUE PASSA PELO DIREITO À SAÚDE E AO 

PLANEJAMENTO FAMILIAR. DESCABIMENTO DE UTILIZAÇÃO DA 

TÉCNICA DE INTERPRETAÇÃO CONFORME PARA ADITAR À LEI DE 

BIOSSEGURANÇA CONTROLES DESNECESSÁRIOS QUE IMPLICAM 

RESTRIÇÕES ÀS PESQUISAS E TERAPIAS POR ELA VISADAS. 

IMPROCEDÊNCIA TOTAL DA AÇÃO.156 

 

Um primeiro ponto tratado no Acórdão refere-se ao próprio esclarecimento acerca do 

que consistem as células-tronco embrionárias, ressaltando-se que sua extração dá-se a partir 

de embriões criados de forma extracorpórea. Ademais, conforme destacado no voto do relator, 

ressalta-se que não cabe ao Supremo Tribunal Federal decidir acerca da forma de pesquisa 

com células-tronco mais promissora – a partir de células-tronco embrionárias ou adultas. 
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Nesse sentido, “a certeza científico-tecnológica está em que um tipo de pesquisa não invalida 

o outro, pois ambos são mutuamente complementares”.
157

 

O acórdão levanta também a legitimidade das pesquisas com células-tronco 

embrionárias no âmbito de um constitucionalismo fraternal. Aqui, destaca-se que tais 

pesquisas buscam a cura de patologias severas, de forma que a Lei da Biossegurança não 

implica mero desprezo pelo embrião in vitro, mas verdadeira busca de superação dos males 

daqueles que sofrem com essas doenças, impossibilitados de exercer o direito à vida com 

dignidade. Sob esse entendimento, não há que se falar em violação do direito à vida ou à 

dignidade da pessoa humana, mas sim de uma “celebração solidária da vida”.
158

 

No que se refere à proteção constitucional do direito à vida e aos direitos do embrião 

in vitro, o Acórdão destaca a inexistência de disposição acerca do ponto definidor do início da 

vida humana na Constituição Federal. Nesse contexto, ao se referir a direitos da pessoa 

humana, inserida no âmbito da teoria natalista, a Constituição está aludindo aos direitos do 

indivíduo-pessoa, já nascido com vida. Não se nega que a potencialidade de se tornar pessoa 

humana já merece uma proteção infraconstitucional – conforme consta no Código Civil – 

todavia, as realidades do embrião, do feto e da pessoa humana não se confundem. 

Ademais, o embrião da Lei da Biossegurança está inserido em situação diferenciada, 

porquanto extracorpóreo e, enquanto tal, faltam-lhe até mesmo as possibilidades para se 

tornar pessoa humana. Dessa forma, embora seja o embrião in vitro bem a ser protegido 

contra tentativas levianas de destruição, não está ele inserido na proteção constitucional do 

direito à vida previsto na Constituição.
159

 

No Acórdão, a própria opção do casal pela técnica de reprodução humana assistida é 

tida como direito constitucional implícito, na mesma linha do direito ao planejamento 

familiar, fundamentado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade 

responsável. Tal escolha não implica uma obrigação jurídica no tocante ao aproveitamento de 

todos os embriões formados para implantação no útero da mulher, uma vez que totalmente 

incompatível com o instituto do planejamento familiar e o previsto no artigo 5º, inciso II, da 

Constituição Federal
160

. 
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Com base nesses fundamentos, o Supremo Tribunal Federal chega a uma interessante 

conclusão: “Para que ao embrião „in vitro‟ fosse reconhecido o pleno direito à vida, 

necessário seria reconhecer a ele o direito a um útero. Proposição não autorizada pela 

Constituição”.
161

 

Esse é, em nosso entendimento, o ponto mais delicado que teve de ser tocado pelo 

Supremo Tribunal Federal diante da provocação pela Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 

3510. Atualmente, esse é o juízo mais aprofundado já exposto pela Corte – em sede de 

Plenário, com Acórdão construído – acerca do alcance da proteção jurídica da vida.  

Outro ponto que merece destaque no Acórdão ora analisado diz respeito à 

descaracterização do aborto nas pesquisas com células-tronco embrionárias. Destaca-se, mais 

uma vez, a situação diferenciada do embrião extracorpóreo, na medida em que concepção e 

nascituro deixam de coincidir. Assim, o embrião criado, cultivado e armazenado in vitro é 

insuscetível de progressão, não se cogitando de gravidez humana nesse caso. Embora 

constitua ele uma “entidade embrionária do ser humano”, não se configura “ser humano em 

estado de embrião”. 
162

 

O Acórdão destaca ainda o papel da Lei da Biossegurança como um marco em que se 

interseccionam a ciência e o direito à saúde, enfatizando o caráter desse direito à saúde como 

conseqüência necessária do direito fundamental à vida digna. A Lei nº 11.105/05 é também 

entendida como verdadeiro meio de aprofundamento do direito constitucional à liberdade de 

expressão científica. 

Por fim, foi atestada a suficiência das cautelas previstas no texto normativo, assim 

como se afastou a utilização da chamada “técnica da interpretação conforme a Constituição”, 

de forma que a ação direta de inconstitucionalidade foi julgada totalmente improcedente. Por 

maioria de votos, portanto, o entendimento da Corte Constitucional brasileira é no sentido da 

constitucionalidade da utilização de células-tronco embrionárias para fins de pesquisa e 

terapia, nos termos aqui expostos.  

O julgamento da causa certamente se reverte de caráter histórico, não somente pela 

importância da temática, mas também pela oportunidade de definição, de forma inédita, de 

liames de conceitos fundamentais, como o do direito à vida e da dignidade da pessoa humana. 
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A partir do tratamento dado à questão das células-tronco embrionárias pela Lei nº 

11.105/2005, declarada pelo Supremo Tribunal Federal como compatível com os ditames 

constitucionais, questiona-se, por conseguinte, se a proibição da clonagem terapêutica se 

mostra plausível, nessa perspectiva. 

Entendemos que a autorização legal para pesquisas com essas células-tronco 

embrionárias tem direta repercussão no tratamento da clonagem terapêutica, assim como as 

considerações e o posicionamento do Supremo Tribunal têm relevância essencial para a 

problemática do tratamento diferenciado entre as duas formas de obtenção de células-tronco 

embrionárias. 

Sobre a temática, Barboza destaca que: 

Não mais parece consistente a alegação de sacrifício do embrião, na medida em que, 

a mesma lei que proibiu a clonagem humana em seu artigo 6º, autorizou a utilização 

de células-tronco, obtidas de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro, 

considerados inviáveis, ou que estejam congelados há três anos ou mais, a teor do 

artigo 5º.
163

 

 Antes de tecer esse confronto entre as duas formas de obtenção de células-tronco 

embrionárias aqui em estudo, essencial examinar o principal ponto de semelhança entre elas: 

a questão da destruição do embrião humano. 
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4. O DIREITO À VIDA E A PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DO 

EMBRIÃO 

 

4.1. A questão do início da vida e o status de proteção jurídica do embrião humano 

O cerne da controvérsia em torno da utilização de células-tronco embrionárias para 

fins de pesquisa e terapia, em ambas as suas formas de obtenção aqui em estudo, refere-se à 

destruição do embrião humano nos respectivos procedimentos. A problemática acerca da 

proteção do embrião é questão bastante delicada na pauta bioética e levanta a discussão em 

torno do início da vida humana.
164

 

Nesse contexto, são várias as concepções em torno da definição de um momento 

inicial específico da vida humana, de forma que não se pode falar em consenso, seja 

filosófico, seja científico, em torno da questão.
 
Os cientistas, inclusive, parecem divergir 

acerca do início da vida biológica de qualquer animal – e não apenas do homem
165

.  

Dentre as várias posições adotadas, podemos mencionar, inicialmente, aqueles que 

defendem uma idéia de “continuidade”: a vida humana inicia-se desde o momento da 

fecundação e, desde então, o embrião encontra-se diferenciado como pertencente à espécie 

humana. A idéia é que a fecundação – em que se dá a união dos gametas masculino e 

feminino – é o marco do início da vida, de forma que “a vida humana acontece na, e a partir 

da, fecundação”.
 166

 

Nessa linha de entendimento, a diferenciação trazida pela biologia, entre zigoto, 

embrião e feto, não implica uma distinção na dignidade conferida a essas etapas, de forma que 

se tem vida humana, e não um mero amontoado de células, a partir da fecundação. A 

perspectiva concepcionista tem matriz ideológica fortemente cristã e, consolidada no período 
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medieval, levanta o entendimento da concepção como o momento de união entre o corpo e a 

alma.
167

 

Em outra perspectiva, pode-se falar num desenvolvimento em estágios, o que implica 

na distinção entre o chamado “pré-embrião”, o embrião e o feto, e no conseqüente tratamento 

diferenciado para cada um desses momentos. Aqui é válido destacar que a própria definição 

do termo “embrião” é bastante variável. O entendimento mais habitual tende a considerar a 

fase embrionária como o período compreendido entre a fecundação até as oito primeiras 

semanas de gestação, enquadrando a expressão “embrião” nessa perspectiva. Todavia, a partir 

da década de 1980
168

, são lançadas propostas de mudança nesse marco inicial do período 

embrionário, postergando-o para o décimo quarto dia após a fertilização. É nessa perspectiva 

que o ente existente até esse momento é então nomeado “pré-embrião”, termo que vem tendo 

aceitação considerável no campo científico e legislativo.
169

 

Nesse sentido, há o entendimento de que o marco inicial da vida humana dá-se a 

partir da nidação, momento em que o embrião fixa-se no útero materno – até então se fala que 

o embrião flutua, sem ligação ao corpo da mãe. A idéia é que só pode haver qualquer 

potencialidade de vida a partir da fixação do embrião no útero, uma vez que o embrião 

somente assim poderá desenvolver-se. A embriologia tem utilizado o termo “pré-embrião” 

justamente para denominar esse estágio de desenvolvimento embrionário, referente ao período 

entre a fecundação e os quatorze primeiros dias da gestação.
 170

  

Dentre as justificativas para não enquadrar os primeiros quatorze dias de gestação no 

conceito de embrião, tem-se, conforme já mencionado, que a implantação do embrião no 

útero somente se configura em torno do décimo terceiro dia de gestação, sendo muito alta a 

porcentagem de fracasso no desenvolvimento embrionário nesse momento. Demais disso, 

ainda nesse período inicial, não há que se falar em qualquer formação do sistema nervoso 

central. Por fim, uma questão que se destaca refere-se ao fato de que, nessas duas primeiras 

semanas, ainda se faz possível a divisão das células em dois grupos – processo que resulta na 

                                                
167 Esse é o posicionamento levantado na petição inicial da ADI 3510. Em: BRASIL, STF – ADI 3510. Rel. Min. 

Carlos Ayres Britto. Disponível em: <www.stf.jus.br>. Acesso em: 06 jun. 2010, p. 2. 
168 Esse marco dos primeiros quatorze dias para o enquadramento do pré-embrião foi anunciado pela primeira 

vez em 1985, pelo Comitê Warnock, instituído pelo governo britânico com o escopo de levantar sugestões em 

torno de políticas públicas referentes às inovações tecnológicas no campo reprodutivo. Em: SALEM, Tania. As 

novas tecnologias reprodutivas: o estatuto do embrião e a noção de pessoa. Mana,  Rio de Janeiro,  v. 3,  n. 

1, Abr.  1997. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010493131997000100003&lng=en&nrm=iso>. 

Acesso em: 04 Jul. 2009, p. 88. 
169 SALEM, Tania. Ob. cit., p. 89.  
170 BARROSO, Luís Roberto. Ob. cit., p. 253. 
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formação de gêmeos – de forma que, apenas após esse momento pode-se falar numa 

identidade ou singularidade do ente embrionário. 
171

  

Vale destacar que, de maneira geral, utilizamos o termo “embrião” no presente 

trabalho sem uma preocupação com essa diferenciação técnica entre pré-embrião e embrião – 

ou mesmo com outros termos, tais como zigoto e feto, especificamente diferenciados no 

campo da biologia. Todavia, frise-se, tal escolha terminológica não implica uma discordância 

– ou uma não adesão – a tal distinção aqui explicitada. A opção terminológica justifica-se tão-

somente pela preferência por um termo mais disseminado na linguagem comum e jurídica. 

Assim sendo, utilizamos o termo “embrião” de maneira genérica e indiscriminada em relação 

a essas etapas, especificando, quando necessário, a abordagem dos termos de forma 

especializada – como o fazemos agora. 

Outra concepção em torno de um marco inicial da vida humana o define como o 

período aproximadamente entre a vigésima quarta e a vigésima sexta semanas de gestação, 

momento em que se considera que o feto adquire uma capacidade de existir sem a mãe. A 

título de exemplo, essa noção de viabilidade constitui o critério utilizado pela Suprema Corte 

norte-americana no que se refere ao aborto.
172

 

Por fim, mencione-se o entendimento de que o início da vida humana coincide com a 

formação do sistema nervoso central – ou do córtex cerebral –, que permite uma atividade 

neurológica para os sentimentos de dor e prazer.
 
A definição exata do momento em que isso 

ocorre tem variado, mas, em geral, entende-se que até o segundo trimestre de gestação, não 

haveria dúvida quanto à impossibilidade de uma capacidade mínima para a racionalidade.
173

 

Destaque-se ainda que essa variedade de perspectivas em torno do início da vida, ou 

do momento em que o ente embrionário passa a merecer uma proteção – seja sob critérios 

morais ou científicos – perpassa, necessariamente, uma variedade de critérios utilizados para a 

configuração da condição de pessoa humana. Para Salem, o debate em torno da manipulação 

de embriões nas pesquisas denota, em última ordem, uma discussão em torno do conceito de 

pessoa. A busca da definição de um marco inicial para o enquadramento no status de pessoa 

                                                
171 Idem, p. 253. 
172 Também é o critério utilizado pelo Comitê Nacional de Ética francês para a distinção entre “pessoa humana 

potencial” e “pessoa humana tout court”. Em: BARROSO, Luís Roberto. Ob. cit., 2007, p. 248. Sobre o 

posicionamento da Suprema Corte norte-americana acerca da questão do aborto: DWORKIN, Ronald. Domínio 

da vida: aborto, eutanásia e liberdades individuais. Tradução de Jefferson Luiz Camargo. 2 ed. São Paulo: WMF 

Martins Fontes, 2009. 
173 SARMENTO, Daniel. Livres e iguais: estudos de Direito Constitucional. 2 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2010, p. 119-120. 
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constitui também uma tentativa de fixar limites éticos no que se refere à pesquisa com 

embriões.
174

  

A delimitação de um marco divisor moralmente relevante entre o óvulo fertilizado e 

o status de pessoa humana é uma das questões fundamentais que pairam o debate ético 

contemporâneo. Todavia, a filosofia e a antropologia divergem sobre os critérios definidores 

do status de pessoa, de forma que os problemas bioéticos terão respostas completamente 

distintas, a depender do posicionamento adotado.
175

  

A bioética contemporânea tem como objeto as inovações científicas no campo 

biológico, num enfoque para o ser humano, que configura o ponto de referência para os 

estudos realizados por esse campo. Conforme já destacado, os pontos limites da vida humana 

– seu marco de início e fim – vêm sofrendo consideráveis transformações decorrentes desse 

progresso científico, levantando problemas éticos até então impensáveis.
176

 

Vale destacar que não temos a intenção de adentrar nas especificidades dos critérios, 

sejam biológicos ou morais, de cada uma dessas concepções aqui demonstradas. A proposta 

lançada ao expor, de forma sucinta, esses diferentes posicionamentos é apenas demonstrar a 

variedade de entendimentos e perspectivas existentes em torno dessa busca de definição de 

um ponto preciso em que se pode passar a considerar existente a vida humana.  

Demais disso, não constituindo esse o foco de análise da presente dissertação, 

buscamos nos afastar de metafísicas particulares para o debate em torno da temática. Ao tratar 

a vida como objeto do direito, Bonavides ressalva: “Não intentaremos dar uma definição disto 

que se chama vida, porque é aqui que se corre o grave risco de ingressar no campo da 

metafísica supra-real, que não nos levará a nada. ”
177

  

Nesse sentido, trazemos a estudo a questão do início da vida nesse tópico, mas, para 

além disso,  temos como objetivo analisar a questão sob o ponto de vista do início da proteção 

jurídica da vida humana. Assim sendo, passamos a direcionar a problemática para a questão 

do alcance do direito à vida nos moldes constitucionais. 

                                                
174 A autora destaca o fato de se referir à “categoria ocidental de Pessoa: o Indivíduo”. Em: SALEM, Tania. As 

novas tecnologias reprodutivas: o estatuto do embrião e a noção de pessoa. Mana,  Rio de Janeiro,  v. 3,  n. 

1, Abr.  1997. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010493131997000100003&lng=en&nrm=iso>. 

Acesso em: 04 Jul. 2009, p. 75.  
175 BARROSO, Luís Roberto. Ob. cit., 2007, p. 253. 
176 PESSINI, Léo; BARCHIFONTAINE, Christian de Paul. Problemas atuais de Bioética. São Paulo: Loyola, 

1991, p. 67. 
177 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 197. 
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4.2. Sacralidade da vida humana: dignidade da pessoa humana e a representação dada 

ao embrião 

Conforme abordado, são diversas as classificações e critérios em torno do marco 

inicial da vida humana e a conseqüente proteção do embrião, girando ainda a discussão em 

torno do conceito e adequação desse ente à condição de pessoa. Buscando sistematizar esse 

debate, podemos considerar configurada uma polarização: de um lado, o entendimento de que 

o embrião no início de seu desenvolvimento nada mais é do que um “amontoado de células”, 

ao qual somente após o nascimento pode ser-lhe atribuída uma dignidade humana; de outro 

lado, considera-se a fecundação como marco inicial de um “processo de desenvolvimento já 

individualizado e controlado por si próprio”, de forma que, como ente humano, já deve ser 

tido como uma pessoa em potencial e portador de direitos fundamentais. 
178

 

Habermas, rechaçando as idéias conseqüentes dessa polarização, traz uma proposta 

de distinção entre dignidade da vida humana e a dignidade humana garantida juridicamente a 

toda pessoa. A idéia é que não se questiona acerca da existência de um valor à vida humana 

antes do nascimento, mas não se confunde tal proteção com a dignidade humana da pessoa. 

Assim sendo, na perspectiva de um pluralismo ideológico, não haveria como atribuir ao 

embrião uma proteção absoluta da vida, desde a fecundação, assim como não há sentido em 

dispor arbitrariamente da vida humana pré-pessoal.
179

  

O autor destaca, assim, que o debate em torno da proteção da vida embrionária tem 

deixado de lado o fato de que é possível se falar apenas em “indisponibilidade”, sem que isso 

implique a atribuição de um status de sujeito de direitos, detentor de direitos fundamentais 

inalienáveis. Assim sendo, a idéia de uma indisponibilidade não está restrita ao campo de 

atuação da dignidade humana. Nesse sentido, a vida humana, de forma geral, é dotada de 

proteção, sem que isso importe, a princípio e por si só, um enquadramento ao conceito de 

pessoa.
180

 

Habermas destaca o fato de que o embate filosófico acerca do uso de embriões para 

fins de pesquisa e terapia ainda estaria ocorrendo no mesmo plano do debate em torno da 

questão do aborto. Apesar de se tratar de situações essencialmente diferentes, é possível 

aproveitar muitos dos aspectos já discutidos no âmbito da problemática do aborto, que vem se 

desenvolvendo há mais tempo e com muita seriedade. Nesse aspecto, o autor destaca a 

                                                
178 HABERMAS, Jürgen. O futuro da natureza humana – A caminho de uma eugenia liberal? Trad.: Karina 

Jannini. São Paulo, Martins Fontes, 2004, p. 43. 
179 Idem, p. 60. 
180 Idem, p. 51. 
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impossibilidade de se definir uma posição “ideologicamente neutra” e sem prejulgamentos, no 

que se refere à definição de um marco inicial do status moral da vida humana embrionária:  

As hipóteses ontológicas fundamentais do naturalismo científico, das quais deriva o 

nascimento como cesura relevante, não são de forma alguma mais triviais ou mais 

“científicas” do que as hipóteses metafísicas ou religiosas, do pano de fundo, que 

sugerem uma conclusão contrária. Ambos os lados referem-se ao fato de que toda 

tentativa de traçar um limite preciso e moralmente relevante em algum ponto 

entre a fecundação ou a junção de gametas, de um lado, e o nascimento, de 

outro, une-se algo arbitrário, pois a partir dos primórdios orgânicos, primeiro 

se desenvolveria, com grande continuidade, uma vida sensível, que depois se 

tornaria pessoal. Todavia, se eu estiver certo, essa tese da continuidade vai antes de 

encontro a ambas as tentativas de estabelecer um início “absoluto” e definitivo, 

também no aspecto normativo, a partir de proposições ontológicas.”181 

 

Ao propor a diferenciação entre a intangibilidade da dignidade humana e a 

indisponibilidade da vida humana pré-pessoal, Habermas sugere a idéia de uma proteção 

gradual da vida. Nesse sentido, não restaria dúvida acerca da existência de um valor intrínseco 

da vida humana antes do nascimento.
182

 

Ao analisar a questão do aborto, Dworkin propõe uma análise da problemática acerca 

da vida pré-natal a partir do conceito de sacralidade da vida humana, como valor intrínseco de 

toda vida humana. O autor busca afastar o enfoque da discussão em torno do conceito de 

pessoa humana, por entender tratar-se de concepção demasiadamente imprecisa para conduzir 

a problemática. 
183

 

Inicialmente, Dworkin destaca um rumo prejudicial do debate em torno da vida 

humana, enquanto estiver ele polarizado, uma vez que impede que os lados divergentes 

possam raciocinar juntos e de forma razoável. Destaca o autor que as digressões em torno do 

momento exato em que se dá o início da vida, bem como sobre o enquadramento do embrião 

como pessoa, são repletas de ambigüidades.
 184

  

Há divergência no que se refere ao início da vida biológica humana, todavia, 

independentemente da posição que se adote, alguns pontos parecem não gerar controvérsia, 

tais como: que o embrião humano é um organismo vivo identificável; que as células que o 

compõem já detêm uma codificação genética. Todavia, dessa constatação do embrião como 

                                                
181 HABERMAS, Jürgen. O futuro da natureza humana – A caminho de uma eugenia liberal? Trad.: Karina 

Jannini. São Paulo, Martins Fontes, 2004, p. 45 (Grifos da autora). 
182 Idem, p. 107. 
183 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida: aborto, eutanásia e liberdades individuais. Tradução de Jefferson 

Luiz Camargo. 2 ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2009, p. 13. 
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ente humano, não se segue que tal embrião tenha também direitos ou interesses. Assim, saber 

se um embrião é um ser humano, já a partir da concepção, não se faz essencial para o debate.  

Quanto ao enquadramento do embrião como pessoa, tem-se que o termo “pessoa” é 

dotado de diversos sentidos, que poderia implicar numa inevitável confusão entre eles. Não se 

trata de vislumbrar a questão como sem resposta, ou com respostas estritamente metafísicas, 

mas que a inclusão do feto na concepção de pessoa é desnecessária para responder às 

perguntas consideradas cruciais para o autor. 
185

 

Nesse sentido, para Dworkin, são as questões essenciais: “Quando uma criatura 

humana adquire interesses e direitos? Quando a vida de uma criatura humana começa a 

incorporar um valor intrínseco, e com quais conseqüências?” “O feto tem interesses que 

devem ser protegidos por direitos, inclusive pelo direito à vida? Devemos tratar a vida de um 

feto como sagrada, tenha ele ou não interesses?” 
186

 

Respondendo a essas perguntas, o autor não vislumbra qualquer sentido na idéia de 

que um embrião tenha interesses próprios – especialmente o interesse em não ser destruído – 

desde a fecundação. Isso porque não se pode falar em interesses a menos que tal embrião seja 

dotado de alguma forma de consciência, vale dizer, “algum tipo de vida mental e de vida 

física” 
 187

. 

No que se refere ao interesse de evitar a dor, tem-se que, de fato, é contrário aos 

interesses do feto submeter-lhe à dor, desde que tenha um sistema nervoso desenvolvido e 

apto a senti-la. Não se sabe o momento exato em que essa capacidade se estabelece, mas a 

ciência tem como improvável que se dê tal desenvolvimento até a vigésima sexta semana de 

gestação, tempo estabelecido como margem de segurança. 

 Para Dworkin, focar a discussão em torno dos direitos e interesses do feto, como de 

forma geral tem se desenhado o debate, constitui um grave erro. A discussão deve se pautar, 

portanto, em torno do valor intrínseco da vida humana, que independe da existência de 

interesses em jogo. Tratando da questão do aborto, Dworkin sintetiza suas idéias ao afirmar 

que o abortamento: “às vezes é condenável não por violar os direitos de um feto ou prejudicar 

seus interesses, mas apesar de o feto não ter nenhum direito ou interesse a serem violados”.
188

  

                                                
185 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida: aborto, eutanásia e liberdades individuais. Tradução de Jefferson 
Luiz Camargo. 2 ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2009, p. 29. 
186 Idem, p. 30-31. 
187 Idem, p. 21. 
188 Idem, p. 96. (Itálico da autora) 
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A idéia de proteção da vida humana, independentemente de uma adequação ao 

conceito de pessoa, nos parece interessante para o tratamento do embrião utilizado nas 

pesquisas. A proposta afasta o debate, mais simplista, que vem restringindo o tratamento 

jurídico do embrião a um necessário enquadramento entre os conceitos de coisa e pessoa. O 

não reconhecimento do embrião como pessoa humana não implica seu tratamento como coisa 

ordinária.
189

 

Todavia, conforme também destaca Dworkin, não podemos deixar de lado o uso do 

termo “pessoa”, seja em face da necessidade de interpretação da Constituição Federal, que faz 

uso do termo, seja pelo fato de a expressão vir sendo utilizada como base argumentativa por 

grande parte dos autores que tratam da questão da proteção da vida embrionária.
190

 Assim 

sendo, sem o objetivo de aprofundar o conceito num sentido filosófico, fazemos uso da 

expressão para análise da temática da presente dissertação.  

Nessa perspectiva, entendemos pela diferença entre o que se tem por vida humana e 

pessoa humana. Embora não se discuta que o embrião já esteja inserido na própria idéia de 

espécie humana, constituindo, portanto, vida humana, não é ele considerado como pessoa. 

Como vida humana, merece o ente embrionário uma proteção jurídica, ainda que em grau 

distinto à proteção conferida à pessoa humana.
191

 

Interessante ressaltar que, nessa ótica, não se nega que a proteção da vida tenha 

início a partir da concepção. Todavia, tal proteção, referente ao estágio embrionário, não tem 

o mesmo peso da intangibilidade conferida à vida após o nascimento, o que pode implicar 

uma ponderação com outros bens constitucionalmente protegidos que entrem em jogo. 
192

 

 Essa posição, que pode ser considerada intermediária, a qual atribui uma tutela de 

proteção da vida antes do nascimento, mas sendo essa proteção mais débil do que a conferida 

à vida após o nascimento, tem de uma maneira geral prevalecido mundialmente.
193

 É nessa 

perspectiva que pode ser entendido o alcance do direito à vida garantido pela ordem 

constitucional brasileira.  

                                                
189 BARBOZA, Heloisa Helena. Bioética X Biodireito: insuficiência dos conceitos jurídicos. In: BARBOZA, 

Heloisa Helena; BARRETO, Vicente de Paulo (orgs.). Temas de Biodireito e Bioética. Rio de Janeiro/São 

Paulo: Renovar, 2001, p. 30. 
190 DWORKIN, Ronald. Ob. cit., 2009, p. 31. 
191 BARROSO, Luís Roberto. Em defesa da vida digna: constitucionalidade e legitimidade das pesquisas com 

células-tronco embrionárias. In: SARMENTO, Daniel; PIOVESAN, Flávia. Nos limites da vida: aborto, 

clonagem humana e eutanásia sob a perspectiva dos direitos humanos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 
254. 
192 SARMENTO, Daniel. Livres e iguais: estudos de Direito Constitucional. 2 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
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4.3. O alcance do direito à vida na Constituição Federal de 1988: o problema do início da 

proteção jurídica da vida  

Conforme já destacamos, a análise da questão da utilização das células-tronco 

embrionárias perpassa necessariamente a problemática em torno da destruição do embrião 

humano. Nessa perspectiva, buscamos direcionar o debate para o mote da proteção 

constitucional do embrião, que implica uma análise do alcance do direito à vida nos moldes 

constitucionais. 

A Constituição Federal de 1988 garante a inviolabilidade do direito à vida, em seu 

artigo 5º, caput. Numa análise desse panorama constitucional acerca do início da proteção 

jurídica da vida, desenvolve-se a idéia de que a vida humana em estágio embrionário também 

recebe proteção constitucional, mas não na mesma intensidade que a vida da pessoa humana, 

nascida com vida. Como demonstramos no capítulo interior, esse é o entendimento adotado 

pelo Supremo Tribunal Federal.
194

 

O Código Civil brasileiro, reproduzindo previsão já adotada no código anterior – de 

1916 – dispõe em seu artigo 1º que “toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil”, 

assim como, em seu artigo 2º, que “a personalidade civil da pessoa começa do nascimento 

com vida; mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro”. É nesse sentido 

que se dá o surgimento da pessoa humana, apta a figurar como sujeito de direitos e deveres, 

somente a partir do nascimento com vida. A legislação infraconstitucional ampara, todavia, de 

forma expressa, os direitos do nascituro, desde a sua concepção.
195

  

A idéia é a que a vida humana é protegida pela Constituição, mesmo antes do 

nascimento, mas tal proteção constitui-se de forma consideravelmente menor, se comparada à 

vida da pessoa nascida com vida. Demais disso, essa proteção tem um desenvolvimento 

progressivo, conforme o desenvolvimento do embrião até o nascimento, não se dando de 

maneira uniforme, portanto. 
196

 

Assim, a Constituição protege, além do direito à vida – como direito fundamental das 

pessoas –, a própria vida humana como valor. Todavia, o regime de proteção da vida humana 

como bem constitucionalmente protegido não é o mesmo que o direito à vida, enquanto 

direito fundamental da pessoa humana. Essa situação tem repercussão direta no que se refere à 

                                                
194 Nesse sentido, dentre outros: BARROSO, Luís Roberto. Ob. cit., 2007; BRASIL. Supremo Tribunal Federal. 
Ação Direta de Inconstitucinalidade nº 3510. Rel. Min. Carlos Ayres Britto. Disponível em: <www.stf.jus.br>. 

Acesso em: 06 jun. 2010; SARMENTO, Daniel. Ob. cit., 2010, p. 119. 
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ocorrência de colisão com outros direitos constitucionalmente protegidos, tais como o direito 

à saúde e o direito à livre expressão científica.
 197

 

Nessa perspectiva é que Barroso destaca, no que se refere ao tratamento dado pela 

legislação brasileira à utilização de células-tronco embrionárias, que a assertiva de que o 

início da vida se dá na fecundação, com a conseqüente correspondência do embrião e da 

pessoa humana, seria totalmente incompatível com o direito brasileiro, mesmo antes da 

vigência da Lei da Biossegurança.
198

 

Conforme já destacamos, a Lei nº 11.105/05 regulamentou a questão das células-

tronco embrionárias, permitindo a utilização das sobras embrionárias, mas vetando a obtenção 

dessas células-tronco a partir de embriões criados pelo processo da clonagem terapêutica. 

Ambos os meios para obtenção de células-tronco implicam a destruição do embrião in vitro, o 

qual entendemos tratar-se de uma situação diferente do embrião inserido no útero materno. 

 

4.4. O embrião de laboratório: uma situação distinta 

A discussão acerca da proteção do embrião, a partir da década de 1980, vem à tona 

no debate público numa perspectiva inédita: não mais sob a ótica estritamente do aborto e do 

status do embrião intra-uterino, a problemática passa a figurar também em torno de um novo 

ente, o embrião criado em laboratório – também chamado in vitro ou extracorpóreo. Embora o 

debate acerca do status de ambos os entes – o embrião intrauterino e o embrião extracorporal 

– levantem questões similares, daí por que a importância de trabalharmos aqui também alguns 

apontamentos acerca do primeiro, não há como não reconhecer que o embrião de laboratório 

figura como situação diferenciada, levantando questionamentos de outra ordem.
 199

 

Nessa perspectiva de novas questões, a presente dissertação tem por objeto algumas 

dessas novas inquietações suscitadas: a problemática em torno dos embriões excedentes, 

resultantes da técnica de reprodução humana assistida, especialmente diante da possibilidade 

de sua criopreservação – “manutenção em estado suspenso de animação” 
 200

 – em laboratório; 

a questão do tempo de congelamento desses embriões, que pode implicar a perda de sua 
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viabilidade; o debate em torno da manipulação desses embriões para fins de pesquisa e 

terapia; e, ainda, os desafios em torno das propostas de criação de embriões em laboratório 

com finalidade exclusiva para a pesquisa. 

A permissão das pesquisas com os embriões in vitro levanta ainda os 

questionamentos acerca do prazo máximo para extração de células-tronco embrionárias. 

Atualmente, nos comitês de ética e nas legislações que vêm dispondo sobre a questão, é 

utilizado o já explicitado critério dos quatorze dias como limite temporal, de forma que as 

células-tronco embrionárias somente podem ser extraídas até o 14º dia após a fecundação.  

São várias as razões para escolha do referido critério. Primeiramente, tem-se que até 

esse período, não há que se cogitar acerca de qualquer capacidade de sentir dor ou prazer. 

Demais disso, entre o décimo quarto e o décimo quinto dia após a fertilização, dá-se a 

formação da chamada “linha primitiva”, da qual é originada a coluna vertebral – esse seria o 

último momento em que ainda é possível a duplicação espontânea do embrião, procedimento 

que dá origem à formação de gêmeos. 
201

 

Conforme diferenciação técnica já explicitada, esse marco temporal determina a 

passagem do estágio de pré-embrião para o embrião, como ente singular. O critério dos 14 

dias determina também o período de fixação no útero do embrião intra-uterino – a chamada 

nidação. Nesse sentido, não se pode falar sequer em potencialidade de desenvolvimento do 

embrião nesse período em que não foi ele implantado no útero.  

Assim sendo, importante destacar que o congelamento do embrião in vitro ou a sua 

manipulação somente serão empreendidos no chamado estágio do zigoto unicelular, quando 

clivado – de duas a oito células – ou no estágio do blastocisto, que se dá a partir do quinto dia 

do desenvolvimento em laboratório: tais procedimentos nunca ocorrerão depois do décimo 

quarto dia de desenvolvimento.
202

 

É possível empreender uma sistematização de três posições marcantes no que se 

refere ao tratamento concedido ao embrião de laboratório. De um lado, podemos posicionar 

aqueles que se opõem à própria criação de embriões in vitro, negando, conseqüentemente, a 
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possibilidade de qualquer tipo de experimentação, num entendimento de que o embrião é 

dotado de um direito à vida, desde a fecundação. Ainda nesse pólo, uma vertente mais branda 

é favorável à técnica de reprodução humana assistida, mas desde que sejam transferidos para 

o útero todos os embriões utilizados no procedimento. 
203

 

Em outro extremo, encontra-se o posicionamento totalmente favorável à 

manipulação embrionária nas pesquisas, sob o entendimento de que o embrião constitui mero 

amontoado de células. Entre esses dois lados, figura uma posição intermediária, a qual 

confere um status de proteção ao embrião in vitro, ainda que seja essa proteção diferenciada 

da conferida ao nascido com vida. Não sendo essa proteção absoluta, devem-se ponderar os 

benefícios que podem ser atingidos a partir da utilização de embriões nas pesquisas. 

Conforme já explicitado, entendemos que é a partir do nascimento com vida que 

passa a ser configurada a pessoa humana; desde a concepção, todavia, a lei põe a salvo os 

direitos do nascituro. Sob o critério semântico, o termo “nascituro” traz em si a idéia do ser 

humano já concebido, que tem o nascimento como “fato certo”. Para que esse critério seja 

preenchido, os civilistas têm entendido pela necessidade de o nascituro estar em 

desenvolvimento intra-uterino. 
204

 

O Código Civil brasileiro é resultante de projeto de lei elaborado em período anterior 

a essas inovações no campo da reprodução humana assistida, que possibilitaram a existência 

do embrião independentemente do corpo materno. Nesse sentido, os conceitos tradicionais do 

Direito Civil não se mostram adequados para o tratamento do embrião em laboratório.
 
A Lei 

nº 11.105/2005 foi, portanto, a primeira legislação específica que buscou dar um tratamento 

jurídico a esse embrião in vitro.  

Nesse sentido, o embrião de laboratório encontra-se em situação diferenciada: não 

pode ser enquadrado no conceito de pessoa na perspectiva do ordenamento jurídico brasileiro, 

por não ter ainda nascido. Bem assim, não pode ser entendido como nascituro, enquanto não 

transferido para o útero.
205

 

O embrião extracorpóreo, enquanto não inserido em útero materno, não tem sequer a 

potencialidade de se desenvolver e, posteriormente, nascer com vida. Barroso destaca que a 
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noção de potencialidade consiste na “qualidade do que ainda não é, mas que pode vir a ser, 

dadas determinadas condições”. Essas condições podem ser internas – características próprias 

do embrião – ou externas – que podem se referir à própria gênese do embrião, como no caso 

de sua criação por meio da clonagem terapêutica, ou para além disso,  como no que se refere à 

sua escolha para implantação no útero. As condições externas que dizem respeito à intenção 

das pessoas podem depender de condições internas – como as características que determinam 

a escolha de determinado embrião – mas, isso não é uma inferência necessária. É possível que 

a escolha se baseie em intenções outras, tal como o próprio desejo de ter filhos. 
206

 

Destaque-se, ademais, que o referido embrião de laboratório tem como limite 

máximo de desenvolvimento o décimo quarto dia após a concepção. Conforme já abordado, 

esse ente não tem sido enquadrado como pessoa e, para alguns estudiosos, nem mesmo 

embrião; referido ente estaria enquadrado no explicitado conceito do chamado “pré-embrião”.
 

Com a fecundação realizada de forma extracorpórea, sem que haja a transferência a um útero, 

não haveria que se falar sequer em potencial de pessoa. Diante de todo o exposto, parece 

razoável falar numa legitimidade da utilização desses embriões de laboratório para fins de 

pesquisa e terapia.
 207 

Todavia, daí não se concebe que ao embrião de laboratório, vez que não enquadrado 

na proteção constitucional da pessoa humana, seja atribuído um tratamento como “coisa”. 

Independentemente desse reconhecimento, por tratar-se de vida humana, dotada de valor 

intrínseco, e à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, deve ser garantido a ele uma 

tutela particular de proteção jurídica. Assim sendo, as pesquisas com embriões humanos não 

poderão ocorrer de forma indiscriminada, mas dentro de limites previamente estabelecidos. 
208

 

Por fim, ressalte-se que todos os pontos ora abordados acerca da caracterização do 

embrião de laboratório têm aplicação tanto para o embrião excedentário, resultante da 

fertilização in vitro, quanto para o embrião criado por meio do procedimento da clonagem 
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terapêutica. Nesse ponto, não há diferença: em ambas as técnicas, tem-se a manipulação do 

embrião in vitro. 

A lei nº 11.105/05 permitiu, para fins de pesquisa e terapia, o uso dos embriões 

excedentários. Numa primeira hipótese prevista na norma, não há que se falar numa 

potencialidade para ser pessoa, tanto no seu aspecto interno – uma vez que a permissão restou 

restrita ao uso de embriões inviáveis – como externo – dado que os embriões não poderiam 

ser implantados no útero, uma vez que não dotados das condições internas necessárias. 
209

 

No que se refere à segunda hipótese, prevista no inciso II do artigo 5º da referida lei, 

são previstos para pesquisa os embriões congelados – por três anos ou mais. Esses embriões, 

não implantados no útero materno, e doados para a pesquisa pelos seus genitores, não são 

dotados, portanto, das condições externas para configuração de uma potencialidade para se 

configurar pessoa. 

A técnica da clonagem terapêutica não foi incluída como hipótese de liberação para 

as pesquisas com células-tronco embrionárias pela Lei nº 11.105/05. É importante ressaltar 

que o embrião oriundo da chamada técnica de transferência de núcleos também não é dotado 

dessas condições externas para uma potencial vida humana: criado com fins estritamente para 

pesquisa, jamais será ele implantado em um útero.  

Com esses argumentos, lançamos as bases para o capítulo seguinte – última etapa da 

dissertação – em que se propõe a possibilidade de igualar o tratamento diferenciado ora 

dispensado a essas duas formas de obtenção de células-tronco embrionárias. 
210
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5. A POSSIBILIDADE DE IGUALAR O TRATAMENTO 

DIFERENCIADO 

 

5.1. O epidosembryo e o argumento do nonablement de Guenin  

Intentamos iniciar esse capítulo trazendo à análise o argumento do chamado 

nonablement, lançado por Guenin para o tratamento do embrião humano criado em 

laboratório – denominado pelo autor de epidosembryo. A proposta apresentada pode ser 

utilizada no sentido de uma permissibilidade da utilização de células-tronco embrionárias para 

fins de pesquisa, tanto para o caso das sobras embrionárias, como para o caso da clonagem 

terapêutica.  

Analisando a questão da viabilidade das pesquisas com células-tronco embrionárias, 

importante ressaltar, inicialmente, que o autor reconhece o embrião humano como objeto de 

uma preocupação moral. Todavia, Guenin entende ser moralmente permissível declinar da 

transferência do embrião extracorpóreo para o útero. A partir disso, assim como da idéia em 

torno de um princípio da solidariedade
211

, pode ser vislumbrada a possibilidade de liberação 

para essas pesquisas, desde que com fins humanitários.
 212

 

Conforme já destacado, o procedimento de extração de células-tronco embrionárias 

ocasiona, inevitavelmente, a destruição do embrião. A proposta é que, diante das devidas 

condições, os embriões humanos podem vir a ser utilizado nas pesquisas. Buscando delimitar 

os entes embrionários que podem ser enquadrados nessa abertura, Guenin constrói o seu 

conceito de epidosembryo: 

Um epidosembryo é um embrião humano que se enquadra nas condições que se 

segue: 

(a) o embrião foi criado fora do corpo humano, e 

(b) os genitores, que contribuíram com os gametas ou outras células para a formação 

do embrião, doaram esse embrião, antes ou após a sua criação, sob as condições, 

estabelecidas em instrumento escrito aceito pelo beneficiário, de que (i) o 

beneficiário deverá usar o embrião somente em pesquisas médicas ou terapias, e que 

(ii) o embrião, ou qualquer célula totipotente dele extraída, nunca poderá ser 

transferido para um útero, feminino ou artificial.” 
213

 

 

A gestação consiste num processo intra-uterino; o embrião criado em laboratório, 

enquanto estiver fora do útero, ao invés de se desenvolver, iniciará um processo contrário, de 
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desintegração. O raciocínio, assim, é que, nesses moldes, é fisicamente impossível que esse 

embrião se desenvolva para a formação de uma criança. Nesse caso, portanto, não se pode 

falar sequer em potencialidade.
214

  

Tem-se que um embrião intra-corpóreo, assim como um embrião extracorpóreo que 

tem como certa sua transferência para o útero, podem ser enquadrados na já explicitada 

concepção de pessoa em potencial. Por outro lado, não podem ser assim enquadrados os 

ovócitos, os gametas, as células somáticas, ou mesmo as próprias células-tronco embrionárias, 

uma vez que não é possível que tais figuras desenvolvam-se em um organismo, ou, numa 

perspectiva do conceito de pessoa, adquiriam alguma propriedade moralmente significativa 

que já não possuíam.
215

 

O argumento de que os embriões enquadram-se no conceito de pessoa em potencial é 

utilizado como objeção às pesquisas com células-tronco embrionárias, uma vez que, ao menos 

que ocorra alguma interferência, esse embrião objeto de estudo desenvolver-se-á em uma 

pessoa e, por esse motivo, merece proteção. Com o conceito de epidosembryo, Guenin 

restringe o campo dos embriões que podem ser utilizados para fins de pesquisa e terapia, não 

incluindo os embriões que podem ser enquadrados como pessoas em potencial.  

No que se refere à transferência intra-uterina, ressalta-se que não há que se falar em 

qualquer dever ou obrigação no sentido de que isso se realize, seja para a própria mulher que 

haja contribuído para a formação do embrião, seja para outra mulher, por meio de adoção. 

Conforme já mencionado, a criação de embriões excedentes é tida, atualmente, como 

conseqüência natural do processo de reprodução humana assistida. Impor um dever de 

transferência de todos os embriões gerados implicaria verdadeira desvirtuação do tratamento, 

sem contar o verdadeiro fardo que poderia resultar na vida dos genitores e da própria criança 

que viria a ser formada.
216

  

Assim sendo, não existe um dever putativo para tal transferência; a decisão será 

tomada com base na discricionariedade dos próprios genitores. Quando essa resolução é de 

não realizar a transferência dos embriões para o útero, torna-se impossível, num sentido 

nomológico, o desenvolvimento desse embrião e, conseqüentemente, sua potencialidade para 

se tornar pessoa.
217
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Essa idéia de diferenciação do embrião criado em laboratório, conforme já 

demonstrado, foi abordado no julgamento da ADI 3510. Nesse sentido, entendeu-se 

justamente que o embrião oriundo da fertilização in vitro e não implantado no útero não tem 

sequer a potencialidade para tornar-se pessoa, não se enquadrando no conceito de nascituro.
218

 

Guenin destaca ainda não haver razão para uma permissibilidade do uso das sobras 

embrionárias nas pesquisas e, de outro lado, uma proibição da produção de embriões 

exclusivamente para tais fins, por meio da clonagem terapêutica. Para o autor, a morte 

iminente não é capaz de justificar, por si só, o uso dos embriões para pesquisa. Além disso, a 

intenção inicial de procriar não traz qualquer diferença substancial, de forma que o fato de a 

destruição do embrião ser intencionada, ou posteriormente aprovada, não implica qualquer 

distinção prática: o embrião é destruído, em ambas as situações. Parece, todavia, que essa 

intenção inicial de reprodução tem tornado a utilização de embriões excedentários nas 

pesquisas a prática mais fácil de ser defendida. 
219

 

É assim que o autor lança o argumento do nonablement, com a idéia de que o uso do 

epidosembryo é, não apenas admissível, mas também virtuoso, desde que para fins 

humanitários, independentemente de o desejo de ajudar os outros vir antes ou depois da 

concepção do embrião. O argumento inova, assim, num debate em que é comum ouvir uma 

defesa voltada apenas para o uso das sobras embrionárias, como totalmente dissociada da 

proposta para o uso de embriões criados a partir da clonagem terapêutica.
220

 

Guenin, portanto, a partir do conceito de epidosembryo, justifica a utilização de 

células-tronco embrionárias para fins de pesquisa e terapia em ambas as formas de obtenção 

em estudo nessa dissertação, com fulcro no mesmo argumento. Entendemos ser muito 

interessante a proposta do autor, que parte da idéia de que nenhuma das duas técnicas 

repousaria sobre uma moral mais elevada do que a outra. É assim que, diante desse tratamento 

diferenciado do embrião in vitro, não haveria que se justificar uma diferença no tratamento 

entre a clonagem terapêutica e as pesquisas com as sobras embrionárias. 

Todavia, algumas refutações à utilização de embriões para pesquisas apontam para 

outras questões, que vão além do problema do status de proteção do embrião. Esses 

argumentos contrários merecem também uma abordagem. 
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5.2. A idéia do “efeito bola de neve” 

O desenvolvimento do conhecimento científico parece indicar que estamos 

adentrando a atmosfera de um mundo novo, o qual tem evidenciado as vulnerabilidades da 

natureza e do próprio ser humano. Os avanços das biotecnologias e sua aplicação biológica 

têm a particularidade de não apenas levantar riscos à espécie humana, mas de também alterar 

a própria natureza humana.
221

 

O debate em torno das células-tronco embrionárias vai muito além da questão da 

proteção conferida ao embrião. As pesquisas com embriões, e especialmente a clonagem 

terapêutica, despertam muitos temores, sendo muitas vezes relacionadas à metáfora da 

“criação de humanos”. O desenvolvimento da Biotecnologia, de maneira geral, amplia as 

possibilidades já existentes, e ainda abre espaço e possibilidades para novos tipos de 

intervenção, ainda inimagináveis para o nosso cotidiano.
222

  

Atualmente, o método da fertilização in vitro abriu caminho para um acesso às 

pesquisas com embriões produzidos de forma extracorpórea. As pesquisas com células-tronco 

embrionárias caminham numa perspectiva da prevenção de doenças crônicas, assim como na 

expectativa de superar o estado presente de escassez de cirurgias de transplante, através da 

produção de tecidos humanos. É nesse sentido que se invoca a “chance realista de desenvolver 

novos processos de cura”.
223

 

 Habermas destaca que não busca uma atitude meramente de crítica cultural aos 

avanços empreendidos pelo conhecimento científico – que têm seu mérito reconhecido pelo 

autor – mas tem a intenção de verificar de que modo a implementação dessas técnicas podem 

afetar a nossa autocompreensão como seres que agem de forma responsável. Assim, 

entendendo que essas tecnologias devem ser normativamente regulamentadas, busca ele 

discutir os limites em torno dessa prática. 
224

 

Nessa perspectiva, Habermas busca alertar acerca da possibilidade de que a dinâmica 

e o desenvolvimento da ciência, da técnica e da economia produzam fatos consumados, que 

não poderiam mais ser normativamente recuperados. Nesse sentido, o autor propõe o 

argumento do chamado “efeito bola de neve”:  
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Esse “argumento do efeito bola-de-neve” soa menos alarmista se pensarmos no uso 

retrospectivo que os lobistas da técnica genética fazem de casos precedentes, que 

não despertaram nenhuma reflexão, e de práticas que se tornaram habituais sem que 

nos déssemos conta (como o atual diagnóstico pré-natal), a fim de, com um “tarde 

demais” indiferente, pôr de lado considerações morais. 225 

 

Não se trata, portanto, da busca por uma dramatização do problema ou mesmo da 

tentativa de análise a partir de perspectivas da ficção, mas sim de um olhar para frente, de 

forma cautelosa. A proposta é de incluir, desde já, no julgamento dos desenvolvimentos 

atuais, problemas em torno de técnicas que são atualmente possíveis apenas no âmbito 

teórico. Essa abordagem possibilitaria lidar de modo mais sereno com os problemas atuais e 

os que possam vir a ser, porventura, levantados a partir deles.
226

 

Corroboramos com essa postura de Habermas em torno das problemáticas lançadas 

pela biotecnologia e é nessa linha que nos propomos a trazer aqui o debate acerca das 

possibilidades da clonagem terapêutica, tema pouco difundido no debate jurídico atual. A 

técnica de transferência de núcleos não deve ser encarada como mera ficção científica, mas 

deve ser enfrentada desde já. 

Nessa perspectiva, todavia, o autor posiciona-se de maneira contrária às pesquisas 

que implicam o uso do embrião para a obtenção de células-tronco embrionárias. Para 

Habermas, a produção e a utilização de embriões para fins de pesquisas, uma vez 

disseminadas e normalizadas, implicariam uma “perda da sensibilidade moral para os limites 

dos cálculos do custo-benefício”.
227

  

O uso de embriões para fins exclusivamente de pesquisa traz à tona fortes reações 

contrárias, por ser percebido como uma exemplificação dos perigos de uma eugenia liberal. 

Habermas alerta, todavia, para a disseminação de especulações que apenas atuam junto ao 

espetáculo da mídia; esse tipo de abordagem em nada contribui ao debate. 
228

  

Assim, tem-se que os avanços no campo das intervenções biotécnicas implicam, na 

maior parte das vezes, novas necessidades de regulamentação. Não se trata de mera 

resistência apática; a implementação de limites normativos não tem por escopo voltar-se 

contra as intervenções biotecnológicas, em si consideradas. O problema não se refere 

estritamente à técnica, mas ao alcance de sua implementação. Assim sendo, “o olhar para um 
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futuro possível da natureza humana nos alerta sobre a necessidade de regulamentação que já 

se faz sentir nos dias de hoje”. 
229

 

Abordando a questão do uso de energia nuclear, Adeodato levanta uma 

peculiaridade, que pode ser analogicamente aplicada à temática que ora se discute: a 

mundialização do problema. Assim, enquanto a ética tradicional tem se posicionado a partir 

do indivíduo, ou mesmo de uma nação, a Bioética é global, de forma que, perante tais 

problemas, “todos estão no mesmo barco”.
230

 

Encontramo-nos num momento em que é, de fato, necessário realizar um 

balanceamento entre os custos e os benefícios em torno das técnicas lançadas, que têm o 

objetivo comum de, progressivamente, prorrogar a vida humana. Trata-se da difícil tarefa de 

buscar mensurar, desde já, as conseqüências do novo conhecimento e das novas tecnologias 

biogenéticas.
 231

 

 Os riscos parecem ser inerentes a toda implementação de algo novo, porquanto as 

conseqüências não podem ser precisamente verificadas de forma prévia. Todavia, ressalte-se, 

que as questões devem ser enfrentadas, para que possam ser levantados os limites necessários. 

Conforme destaca Barroso, “o risco de transgressão existirá com ou sem regulamentação da 

matéria, mas a existência de lei tem a virtude de demarcar adequadamente a fronteira entre o 

lícito e o ilícito.
232

 

 

5.3. Considerações finais: por que diferenciar?  

Após esse apanhado em torno da problemática, podemos pôr em análise 

especificamente a questão do tratamento jurídico diferenciado das duas formas de obtenção de 

células-tronco embrionárias: sobras embrionárias, de um lado; e a clonagem terapêutica, de 

outro lado.  
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Buscamos abordar, assim, as possibilidades de mudança legislativa no sentido de 

igualar esse tratamento, diante da ordem constitucional brasileira e dos direitos fundamentais. 

Em que pese a expressa proibição legal à clonagem, em todas as suas formas, tal norma não 

impede uma eventual revisão desse tratamento, se constatada uma compatibilidade 

constitucional nesse sentido. 

Cabe lembrar que não temos aqui a intenção de fixar critérios absolutos acerca da 

definição de um marco em que se inicia a vida humana. Noutra perspectiva, entendemos ser 

necessário buscar o alcance da proteção jurídica do direito à vida, bem como dos demais 

direitos fundamentais que entram em conflito na discussão, numa abordagem essencialmente 

constitucional.  

Conforme já demonstrado, após a Lei nº 11.105/05, o Supremo Tribunal Federal 

firmou o entendimento de que a utilização das sobras embrionárias, resultantes do processo de 

reprodução humana assistida, para fins de pesquisa e terapia, não viola o direito à vida, 

tampouco a dignidade da pessoa humana.  

Isso porque o embrião não dispõe da mesma proteção jurídica dispensada à pessoa 

física, ou à “pessoa-indivíduo”. Nessa linha de entendimento, o texto constitucional, ao prever 

a garantia da “dignidade da pessoa humana” e demais direitos fundamentais, remete-se ao 

indivíduo, nascido com vida, e é nesse âmbito que se dá tal proteção.  

Interessante que, no entendimento da Corte Constitucional, conforme visto no exame 

do julgamento da ADI 3510, não se nega que o início da vida humana coincide com o 

fenômeno da fecundação; todavia, esse momento do início da vida é uma realidade distinta 

daquela constitutiva da pessoa física, porque assim preceitua o ordenamento jurídico – e não 

devido a um consenso de uma “convicção metafísica”.
233

 

Não ocorrendo violação do direito à vida na utilização das sobras embrionárias, não 

haveria que se falar também em violação à dignidade da pessoa humana. Todavia, por tratar-

se o embrião de uma vida em geral, e especialmente de um ser humano, é certo que não deve 

ser ele coisificado, uma vez que constitui bem também protegido constitucionalmente. Nesse 

sentido, destaca Barbosa: 

Por outro lado, se é certo que o concebido não é “coisa”, atribuir ao embrião pré-

implantatório natureza de pessoa ou personalidade seria uma demasia, visto que 

poderá permanecer indefinidamente como uma potencialidade. [...] No momento, 

parece que o mais razoável, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, seja 
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conferir ao embrião humano uma “tutela particular”, desvinculada dos conceitos 

existentes, mas que impeça, de modo eficaz, sua instrumentalização, dando-lhe, 

enfim, proteção jurídica condizente, se não com a condição de indivíduo pertencente 

à espécie humana, com o respeito devido a um ser que não pode ser coisificado.234 

 

Essa questão ético-jurídica – da possível coisificação do embrião – constitui ponto 

chave na argumentação que busca fundamentar uma proibição da clonagem terapêutica. Para 

Jürgen Habermas, o uso de embriões exclusivamente para fins de pesquisa – em que, na 

tradução literal do alemão, tem-se “pesquisa que consome embriões” –, independentemente da 

via de obtenção, implica uma instrumentalização, uma vez que o procedimento não é 

compatível com a atitude clínica, de cura, quanto à pessoa que seria o embrião, se nascesse.
235

 

Nessa seara, Barroso busca demonstrar que a utilização das sobras embrionárias em 

pesquisas, conforme previsto pela Lei nº 11.105/2005, superaria essas objeções, tendo em 

vista que a permissão dá-se somente com embriões fecundados para fins reprodutivos. Tendo 

sido criados com o objetivo de reprodução, esses embriões não podem se desenvolver por 

serem inviáveis ou por não terem sido usados para implantação.
236

  

Todavia, conforme abordamos ao longo do trabalho, no que se refere à conseqüência 

mais questionável desses procedimentos, não há diferença prática entre as duas formas de 

obtenção de células-tronco embrionárias. Tanto o procedimento de extração dessas células a 

partir dos embriões excedentários, como a retirada por meio de embriões produzidos pela 

clonagem terapêutica, implicam a destruição do embrião in vitro.  

O que queremos ressaltar, portanto, é que não há sentido em conferir um status 

diferenciado ao embrião com base no objetivo para o qual foi ele criado, ou mesmo com base 

na data de seu congelamento – conforme o fez a Lei nº 11.105/05. Em ambos os casos, temos 

um embrião criado in vitro, e a proteção que se dá a esse ente deve ser uma só, 

independentemente do meio pelo qual se deu a sua obtenção.  

Nessa perspectiva, sustentamos que a situação desses embriões de laboratório é 

diferenciada, distinguindo-se em pontos essenciais do embrião intra-uterino. Entendemos que 
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a proibição ou permissão das pesquisas deve ter esse status de proteção jurídica conferido ao 

embrião in vitro como principal critério. 

Demais disso, é preciso ser considerado que o processo da clonagem terapêutica não 

se trata de uma atividade gratuitamente destruidora, mas de uma técnica que pode ser eficaz 

na obtenção de células-tronco para a aplicação no tratamento de patologias. Assim, sob 

condições e parâmetros fiscalizadores da prática, o processo de clonagem com fins 

terapêuticos não seria condenável do ponto de vista jurídico.
237

 

É certo que não se pode perder de vista a necessidade de proteção do embrião 

humano em laboratório, em decorrência do próprio princípio da dignidade humana, que 

irradia no ordenamento jurídico. Nesse sentido, impedir a coisificação do embrião humano é 

dar-lhe proteção eficaz. Todavia, sustentamos aqui a utilização de embriões para pesquisas 

tão-somente com fins estritamente terapêuticos. Entendemos que o tratamento do embrião 

como coisa dar-se-ia diante de sua utilização para fins banais, tal como para a fabricação de 

cosméticos, ou mesmo diante de sua destruição, mas aí não seria enquadrável uma proposta 

de permissão da clonagem terapêutica.
238

 

Nessa perspectiva, entendemos que também a clonagem terapêutica, assim como a 

utilização das sobras embrionárias, não representa uma violação ao direito à vida e à 

dignidade da pessoa humana, e a questão da indisponibilidade do embrião mereceria 

ponderação diante do direito à saúde e à liberdade de expressão científica, previstos na 

Constituição Federal. Assim sendo, temos que não cabe afastar, de maneira apriorística, um 

procedimento que pode contribuir para a preservação da saúde ou mesmo da própria vida 

humana. 

Sobre a questão dessa diferenciação, Habermas destaca que, sob o ponto de vista 

moral, não haveria uma diferença significativa entre as hipóteses de que os embriões 

utilizados nas pesquisas sejam “excedentes” ou que sejam produzidos apenas com a finalidade 

das pesquisas.
239

  

A faculdade de novas legislações previrem a permissão para o procedimento da 

clonagem terapêutica, como ocorre hoje com a utilização das sobras embrionárias, igualando 
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as situações, deverá ser exercida, todavia, por meio da fixação dos limites de observância 

dessa permissão, para que ocorra nos moldes dos ditames constitucionais. 

É certo que, para uma viabilidade prática, a definição desses limites constitui o maior 

desafio a ser enfrentado. Habermas observa a necessidade de detida regulamentação das 

técnicas genéticas em geral, uma vez que a temática toca em questões referentes à própria 

identidade humana.
 240

 

Quanto à fixação dessas delimitações, interessante são as legislações que 

previamente se propõem a processos de revisão em prazos fixados. Diante da celeridade com 

que se dá o progresso científico nessa matéria, tais cláusulas de revisão constituem medidas 

contundentes para que seja possível incorporar ou suprimir certos aspectos, à medida que se 

delineiam as práticas das pesquisas e das aplicações terapêuticas, podendo-se superar 

proposições obsoletas e definir entraves para possíveis abusos que se delineiem.
241

  

Essas experimentações com embriões, de uma maneira geral, acirram as discussões 

principalmente porque trazem à baila o temor vinculado à idéia literal de produção de 

humanos. Conforme já explicitado, a própria expressão “clonagem” traz em si toda uma carga 

axiológica de medos e possibilidades de ações ilimitadas e monstruosas no que diz respeito à 

vida humana.  

O termo “clonagem”, mesmo no meio científico, é tido como designação ambígua, 

podendo ser correspondente tanto à clonagem celular, à molecular, à duplicação de embriões 

– que se refere ao surgimento de gêmeos – e ao processo de transferência de núcleo somático. 

É por essas razões que se tem proposto a denominação “transferência de núcleos”, ao invés de 

“clonagem terapêutica”, evitando-se, justamente, a confusão de conceitos das duas técnicas 

distintas. Ambas as técnicas possuem os mesmos estágios iniciais, todavia, não há a 

introdução em útero e uma auto-reprodução completa, no que se refere à terapêutica, mas 

apenas a obtenção de células-tronco dos blastocistos adquiridos.
242

 

Há quem entenda, no entanto, que mesmo tratando-se de técnicas essencialmente 

diferentes, não há por que extirpar a utilização do termo “clonagem”. Assim é a opinião de 
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Guenin, para o qual a mudança de termos seria desnecessária. Nessa linha, essa proposta de 

alteração semântica poderia transparecer mero truque de linguagem, numa tentava de mudar 

as etiquetas, no lugar do argumento. 
243

 

Utilizamos a expressão “clonagem terapêutica” ao longo do presente trabalho, por 

tratar-se da linguagem atual corrente. Todavia, a proposta de utilização do termo 

“transferência de núcleos” nos parece interessante, tendo em vista a ambigüidade que é, de 

certa forma, inerente à palavra “clonagem”. Não vislumbramos nessa proposta uma tentativa 

de mera manipulação do discurso, de forma que ressaltamos que tal sugestão não resolve, de 

maneira alguma, a problemática existente em torno da clonagem terapêutica. 

Diante do exposto, a viabilidade da utilização da clonagem terapêutica deve se dar, 

assim, na determinação de um equilíbrio entre valores que se contrapõem: o respeito devido 

ao embrião humano, por um lado e, por outro, o direito à saúde, com a possibilidade de uma 

melhora no tratamento dos pacientes através do acesso à técnica da clonagem. E esse ponto de 

equilíbrio poderá ser alcançado por uma ponderação dos valores envolvidos, mas nunca 

deixando de levar em conta a proteção garantida ao embrião, pela própria difusão do princípio 

da dignidade humana. 
244

  

Outra questão reside, todavia, no próprio conceito de dignidade humana, como 

categoria axiológica aberta, uma vez que, hodiernamente, a proteção à dignidade humana vem 

sendo levantada nas mais diversas situações, sem que haja uma preocupação em buscar sua 

detida definição a cada caso. Conforme ressalta Sarlet, uma conceituação clara do que venha a 

ser efetivamente esta dignidade não parece ser viável, diante dos contornos vagos de que é 

dotada. Entende o mesmo autor que seu conteúdo deverá ser delimitado pela própria prática 

constitucional. 
245

 

Essa conceituação fluida da idéia de dignidade humana pode adentrar terrenos 

arriscados. Aponta-se a imprecisão e a abstração da linguagem dos direitos fundamentais 

como um problema do qual decorreria uma mutabilidade discursiva, incorrendo no fato de 
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que partes contrárias podem se valer de um mesmo direito fundamental para justificar 

entendimentos opostos.
246

 

Nessa perspectiva, mais uma vez citando Habermas, “justamente nas dimensões em 

que os limites são pouco definidos, precisamos traçar e impor fronteiras precisas”.
247

 O que se 

propõe, todavia, não é um posicionamento contrário à clonagem terapêutica, com sua 

proibição de maneira estanque, mas o desenvolver e a definição do seu alcance e dos seus 

limites, dada a possibilidade de vir a ser ela permitida no ordenamento jurídico brasileiro.  
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CONCLUSÃO: DA NECESSIDADE DO ENFRENTAMENTO 

IMEDIATO DA QUESTÃO DA CLONAGEM TERAPÊUTICA 

 

As pesquisas com células-tronco embrionárias encontram-se em foco hodiernamente, 

daí resultando de grande importância o debate em torno de sua implementação na prática 

científica. A partir da segunda metade do século XX, várias expressões, até então de 

utilização restrita aos meios científicos, passaram a ter uso corrente na sociedade, e a matéria 

a que se vinculam firmou-se no debate cotidiano. As técnicas de reprodução humana assistida, 

células-tronco e clonagem enquadram-se nesse aspecto.
248

 

Buscamos empreender, nas linhas iniciais desse trabalho, uma contextualização do 

papel da Bioética diante das conseqüências geradas pelo progresso biotecnológico e sua 

repercussão na sociedade e seus valores. Trouxemos algumas considerações iniciais com o 

objetivo de entender o processo do surgimento e desenvolvimento da Bioética, assim como 

seus princípios, que constituíram uma primeira resposta na busca de se preencher o vazio 

normativo decorrente das novas descobertas biotecnológicas.
249

 

A concepção principialista, desde sua formulação, figurou como o paradigma 

dominante da Bioética.
250

 Nessa perspectiva, os princípios construídos – os princípios da 

beneficência, da autonomia, da justiça, e o da não-maleficência – atuam até hoje como um 

referencial na formulação de normas a respeito do tema, nos mais diversos países.
251

 

Gradativamente, conforme destacamos, podemos verificar o desenvolvimento de 

uma legislação especial, em harmonia com a ordem jurídica vigente, compondo o chamado 

Biodireito. Independentemente das discussões travadas quanto à sua definição como ramo 

jurídico, vem o Biodireito se definindo, com a congregação de doutrina, jurisprudência e 

legislação próprias relacionadas à prática médica e biológica. 
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Enfatizamos estar a base principiológica do Biodireito já construída, em referência 

aos direitos fundamentais constantes da Constituição Federal, que abarcam os valores 

fundamentais de nossa sociedade. Os mais diferentes problemas suscitados no âmbito do 

Biodireito podem encontrar uma base comum nos princípios éticos já estabelecidos na 

Constituição Federal.
252

 

Nesse contexto, justifica-se a escolha por uma abordagem constitucional do debate 

em torno das células-tronco embrionárias, sem deixar de lado, todavia, a necessária 

interdisciplinaridade que o tema requer, na interface da Bioética e do Biodireito com os 

direitos fundamentais. Daí também a importância em abordar, na perspectiva das 

dimensões/gerações, a questão dos direitos de quarta dimensão e a inclusão dos direitos de 

proteção ao patrimônio genético nessa categoria.  

Ainda em momento introdutório, buscamos também esclarecer alguns termos 

técnicos, que inevitavelmente precisam ser abordados para um melhor entendimento da 

temática. Muito embora trate a presente dissertação de um trabalho jurídico, não há como 

negar a importância de serem perpassados alguns conceitos e aspectos científicos em torno da 

problemática. 

Apresentamos, nesse ponto, as características específicas das células-tronco 

embrionárias como recurso para pesquisas e terapias de reconstituição de tecidos humanos. 

Buscamos esclarecer que as células-tronco constituem um fenômeno complexo, apresentando 

características distintas nos diversos estágios de desenvolvimento humano.  

É a possibilidade de destruição de embriões humanos no processo de obtenção das 

células-tronco que constitui o cerne da controvérsia em torno do tema, trazendo implicações 

éticas e jurídicas. A atual Lei da Biossegurança buscou regulamentar a questão, permitindo a 

utilização, para fins de pesquisa e terapia, de embriões resultantes da reprodução assistida e 

não utilizados no procedimento, com as restrições já mencionadas. Todavia, o texto normativo 

vetou por completo a possibilidade de obtenção das células-tronco por meio do processo de 

clonagem terapêutica, criminalizando a prática. 

Essa diferença no tratamento jurídico das questões pouco vem sendo analisada na 

sociedade brasileira e no âmbito jurídico. Bem assim, os critérios estabelecidos na Lei nº 

11.105/05 no que concerne ao uso de células-tronco embrionárias nas pesquisas – com 
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destaque para a exigência de três anos de criopreservação dos embriões excedentários – não 

têm tido a devida atenção nos debates. 

Conforme explicitamos, o projeto de lei que deu origem à atual Lei da Biossegurança 

tinha em sua redação original – quando do trâmite inicial no Senado Federal – a autorização 

para a utilização de células-tronco embrionárias em ambas as formas de obtenção estudadas 

no presente trabalho. Depois de conturbada tramitação legislativa, todavia, na busca de 

encurtar o tempo de andamento do processo legislativo que já se entendia e salvaguardar 

interesses estratégicos, a clonagem terapêutica restou, não somente proibida, como 

criminalizada.  

Essa alteração foi realizada sem que fossem explicitados os parâmetros para tal 

diferenciação no tratamento jurídico dos procedimentos. Entendemos ser importante, 

portanto, buscar demonstrar a possibilidade, diante da ordem constitucional, 

especificadamente dos direitos fundamentais, de vir a ser igualado o tratamento das duas 

formas de obtenção de células-tronco embrionárias.  

A discussão em torno do uso de células-tronco embrionárias ganhou contornos mais 

aprofundados quando do questionamento de um dos dispositivos da Lei nº 11.105/05, em sede 

da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3510. Referida ação insurgiu-se, especificamente, 

contra a utilização, para fins de pesquisa e terapia, de células-tronco oriundas de embriões 

humanos excedentes do processo de fertilização in vitro. Numa análise do julgamento da 

Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3510, ponto de maior relevância para a construção da 

análise proposta em nossa dissertação refere-se ao exame do alcance do direito à vida e da 

proteção do embrião in vitro, empreendido pelo Supremo Tribunal.  

Conforme explicitamos, foi levantada a idéia de que o direito protege de modo 

variado cada etapa de desenvolvimento biológico humano, garantindo-se uma dignidade para 

o embrião, sem que isso implique seu reconhecimento como pessoa. O Acórdão destaca que 

ao se referir a direitos da pessoa humana, a Constituição está aludindo aos direitos do 

indivíduo-pessoa, já nascido com vida; dessa forma, as realidades do embrião, do feto e da 

pessoa humana não se confundem.
 253

 

Numa análise do panorama constitucional acerca do início da proteção jurídica da 

vida, desenvolvemos a idéia de que a vida humana em estágio embrionário também recebe 
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proteção constitucional, mas não na mesma intensidade que a vida de pessoa humana nascida 

com vida.
254

 Assim, a Constituição protege, além do direito à vida, a própria vida humana 

como valor. Todavia, o regime de proteção da vida humana como bem constitucionalmente 

protegido, não é o mesmo que o direito à vida, enquanto direito fundamental da pessoa 

humana. 
255

 

Sem a pretensão de esgotamento, buscamos expor algumas das diferentes concepções 

existentes em torno do marco inicial da vida humana. O objetivo foi apenas demonstrar a 

variedade de perspectivas acerca dessa busca de definição de um ponto específico em que se 

pode passar a considerar existente a vida humana.  

É nesse contexto que Habermas rechaça as idéias que decorrem dessa polarização de 

posicionamentos, trazendo uma proposta de distinção entre dignidade da vida humana e a 

dignidade humana garantida juridicamente a toda pessoa. Assim, não se trata de questionar a 

existência de um valor à vida humana antes do nascimento, mas não há que confundir tal 

proteção com a dignidade humana da pessoa.
256

  

Nesse sentido, conforme explicitamos, entendemos pela diferença entre o que se tem 

por vida humana e pessoa humana. Embora não se discuta que o embrião esteja inserido no 

conceito em torno de espécie humana – constituindo, portanto, vida humana –, não é ele 

enquadrado na idéia de pessoa. E, como vida humana, tal embrião merece devida proteção 

jurídica, mas em grau diferenciado da proteção conferida à pessoa humana.
257

 

É nessa perspectiva que consideramos poder ser entendido o alcance do direito à vida 

garantido pela ordem constitucional brasileira. Essa posição intermediária, que confere uma 

tutela de proteção da vida antes do nascimento, mais frágil do que a conferida à vida após o 

nascimento, tem de uma maneira geral prevalecido mundialmente.
258

  

Conforme demonstramos, após a Lei nº 11.105/05, o Supremo Tribunal Federal 

firmou o entendimento de que a utilização das sobras embrionárias, resultantes do processo de 
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reprodução humana assistida, para fins de pesquisa e terapia, não viola o direito à vida, 

tampouco a dignidade da pessoa humana.  

Entendemos que a autorização legal para pesquisas com as células-tronco de 

embriões excedentes, assim como sua declaração de constitucionalidade pela Corte Suprema 

brasileira, tem direta repercussão no tratamento da clonagem terapêutica. Nesse contexto, o 

debate começa a dar sinais no sentido de uma permissibilidade para a obtenção de células-

tronco embrionárias por meio da técnica da clonagem, na modalidade terapêutica. 

A temática da clonagem terapêutica é ainda pouco explorada pela doutrina brasileira. 

A definição e as implicações da clonagem terapêutica são pouco difundidas no debate 

jurídico, e da sociedade civil em geral, havendo, muitas vezes, uma confusão entre os 

conceitos da clonagem reprodutiva e da clonagem terapêutica. Essa miscelânea de técnicas tão 

distintas enseja, por conseguinte, uma forte rejeição desarrazoada dessa última.  

É preciso deixar claro que a clonagem terapêutica não constitui um procedimento de 

auto-reprodução humana completa, abarcando a manutenção do embrião em cultura tão-

somente até o estágio de blastocisto – no máximo 14 dias –, para a obtenção de células-tronco 

embrionárias.
259

 

É daí que surgem propostas para que o termo “clonagem”, de conotação ambígua, 

não seja mais usado para a prática terapêutica, a qual pode passar a ser denominada 

“transferência de núcleos”. Não se trata de resumir o problema a uma questão semântica, ou 

mesmo uma tentativa de manipulação do discurso, mas sim uma busca de separar conceitos 

que são, de fato, distintos. O “rótulo” parece afetar a sociedade e, nesse sentido, a proposta 

nos parece interessante. 

A questão das pesquisas com células-tronco embrionárias trouxe à tona também a 

figura diferenciada do embrião in vitro. A partir do século XX, vivenciamos a possibilidade 

de criação do embrião humano em laboratório, situação inédita até então. Nessa perspectiva, 

as duas formas de obtenção de células-tronco embrionárias assemelham-se: ambas as técnicas 

têm como resultado a destruição do embrião extracorpóreo.  

Entendemos tratar-se esses embriões de entes diferenciados, uma vez que não se 

enquadram no conceito de pessoa, ou mesmo no conceito de nascituro, ou na perspectiva de 
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pessoa em potencial. O embrião extracorpóreo, enquanto não inserido em útero materno, não 

tem sequer a potencialidade de se desenvolver e, posteriormente, nascer com vida. 

O argumento do chamado nonablement, lançado por Guenin, para o tratamento do 

embrião humano criado em laboratório, pode ser utilizada no sentido de uma permissibilidade 

da utilização de células-tronco embrionárias para fins de pesquisa, tanto para o caso das 

sobras embrionárias, como para o caso da clonagem terapêutica. O autor, a partir do conceito 

de epidosembryo, restringe o campo dos embriões que podem ser utilizados para fins de 

pesquisa e terapia, não incluindo os embriões que podem ser enquadrados como pessoas em 

potencial. Assim, com fulcro no mesmo argumento, justifica-se a utilização de células-tronco 

embrionárias para fins terapêuticos em ambas as formas de obtenção em estudo nessa 

dissertação. 
260

 

Assim sendo, não representando a clonagem terapêutica, ou a utilização das sobras 

embrionárias, uma violação ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, a possibilidade 

de novas legislações preverem a permissão para o procedimento da clonagem terapêutica, 

igualando as situações hoje tratadas de forma distinta, deverá ser exercida dentro de limites, 

que deverão ser definidos para essa abertura. Esse é o maior desafio a ser enfrentado, uma vez 

que a proteção do embrião humano não deve ser esquecida, para que a prática possa ocorrer 

nos moldes constitucionais. 

Na linha de Dworkin, ainda que se adote uma posição favorável às pesquisas, 

admite-se que a questão é problemática, uma vez que é pressuposto que a vida humana tem 

um valor intrínseco.
 261

 Não sustentamos aqui o uso indiscriminado de embriões, mas, sim a 

utilização desses entes embrionários de forma ponderada, sendo as pesquisas e terapias 

médicas o fim restrito desse uso.  

Destarte, entendemos que é através da Constituição e dos direitos fundamentais 

constantes do seu rol que deve ser realizado o equacionamento jurídico para a busca desses 

limites. Destaca-se, assim, o papel da Bioética e do Biodireito, que devem desenvolver uma 

trajetória conjunta com os direitos fundamentais. Conforme destaca Habermas, não podemos 
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esquecer os freios, evitando-se o efeito bola de neve e uma conseqüente “perda da 

sensibilidade moral” em relação às pesquisas.
262 

 

As pesquisas com células-tronco embrionárias, em ambas as formas de obtenção, 

podem vir a trazer possibilidades terapêuticas para problemas tais como as distrofias 

musculares, a esclerose múltipla, as neuropatias, o diabetes e o mal de Parkinson, dentre 

outras enfermidades que afligem a medicina atual. Essas patologias atingem considerável 

percentagem da população brasileira, estimando-se, a título de exemplo, ser entre dez a quinze 

milhões o número de pessoas portadoras de diabetes e cerca de dez mil os novos casos de 

paraplegia ou tetraplegia ao ano. O debate, independentemente do plano em que se trava, não 

pode deixar de considerar também o sofrimento das pessoas com essas doenças, que 

aguardam, esperançosamente, pela solidariedade do Estado e da sociedade. 
263

 

Não obstante as fundadas expectativas terapêuticas em torno das células-tronco 

embrionárias, ainda não se fala no sentido de sua aplicação imediata na biomedicina. As 

deficiências técnicas atualmente existentes somente poderão ser sobrepostas com uma maior e 

crescente experimentação científica. Os estudos nesse campo permitem aumentar, 

gradativamente, a margem de segurança dessas técnicas, abrindo os caminhos para sua 

aplicação terapêutica. 

Nessa liberação das pesquisas, ressalte-se, mais uma vez, que não se deve perder de 

vista os direitos fundamentais constantes da ordem constitucional, que devem pautar e definir, 

em todos os casos, os necessários limites e as devidas abrangências dessas pesquisas. 

Destacamos a necessidade de tal observância na possibilidade do tratamento jurídico 

igualitário aqui proposta para ambas as situações de obtenção de células-tronco embrionárias, 

tratadas desigualmente no contexto legal atuário. 

Os avanços na biotecnologia representam uma realidade para a sociedade atual e, 

nesse sentido, não podem ser ignorados pelo Direito; urge o enfrentamento das questões 

resultantes das novas possibilidades lançadas. A clonagem terapêutica, muito mais do que a 

reprodutiva, reclama um enfrentamento imediato, dada sua viabilidade técnica e jurídica, 

conforme demonstrado no presente trabalho.  
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Essa questão da urgência se destaca mais ainda no que se refere à constatação de uma 

quase simultaneidade, no âmbito das inovações biotecnológicas, entre a teoria e a prática. 

Nesse sentido, a experiência integra diretamente a especulação teórica. Também nessa 

perspectiva, realizamos as considerações teóricas em torno do objeto da dissertação, buscando 

relatar e entender os resultados práticos já alcançados pelas pesquisas no estágio atual. 
264

 

Não perdemos de vista o fato de que a questão é, essencialmente, polêmica. Em torno 

das experiências práticas e de todo o debate teórico, atrelam-se ainda mitos, crenças e 

expectativas. O que propomos aqui é, justamente, extirpar os ares de tabu em torno da 

temática, e trazê-la efetivamente à discussão, buscando abordar os pontos essenciais da 

controvérsia. 

 As posições extremadas não parecem trazer benefícios, seja qual for o lado que se 

adote. Uma proibição total de toda e qualquer atividade advinda da Biotecnologia 

representaria um freio exagerado no desenvolvimento científico. Bem assim, uma 

admissibilidade completa e sem critérios implicaria danos sem tamanho à toda humanidade. A 

busca de um equilíbrio é, assim, o que se busca.
265

  

Precisamos abrir espaço e, simultaneamente, conter muitas das conseqüências da 

biotecnologia. Essencial, portanto, buscar encontrar um ponto de balanceamento entre um 

ceticismo em torno ciência e, simultaneamente, uma crença em seus benefícios potenciais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
264 BARRETO, Vicente de Paulo. As Relações da Bioética com o Biodireito. In: BARBOZA, Heloisa Helena; 
BARRETO, Vicente de Paulo (orgs.). Temas de Biodireito e Bioética. Rio de Janeiro/São Paulo: Renovar, 

2001, p. 74. 
265 DANTAS, Ivo. Constituição e Bioética (Breves e curtas notas). In: SARLET, Ingo Wolfgang; LEITE, George 

Salomão. Direitos fundamentais e Biotecnologia. São Paulo: Método, 2008, p. 80. 



 

BIBLIOGRAFIA 

 

ADEODATO, João Maurício. Ética e retórica: para uma teoria da dogmática jurídica. São 

Paulo: Saraiva, 2002. 

ALARCÓN, Pietro de Jesús Lora. Patrimônio Genético Humano e sua proteção na 

Constituição Federal de 1988. São Paulo: Método, 2004. 

ALBANO, Lilian Maria José. Biodireito – os avanços da genética e seus efeitos ético-

jurídicos. São Paulo: Atheneu, 2004. 

ATIENZA, Manuel. Juridificar la bioética. In: VASQUEZ, Rodolfo (comp.). Bioética y 

Derecho: fundamentos y problemas actuales. México: Instituto Tecnológico Autónomo de 

México, pp. 64-91, 1999. 

BARBOZA, Heloisa Helena. Bioética X Biodireito: insuficiência dos conceitos jurídicos. In: 

BARBOZA, Heloisa Helena; BARRETO, Vicente de Paulo (orgs.). Temas de Biodireito e 

Bioética. Rio de Janeiro/São Paulo: Renovar, pp. 01-40, 2001. 

____, Heloisa Helena. Princípios do Biodireito. In: BARBOZA, Heloisa Helena; 

MEIRELLES, Jussara Maria Leal de; BARRETO, Vicente de Paulo (orgs.). Novos temas de 

Biodireito e Bioética. Rio de Janeiro/São Paulo: Renovar, 2003. 

____, Heloísa Helena. Clonagem humana: uma questão em aberto. In: SARMENTO, Daniel; 

PIOVESAN, Flávia. Nos limites da vida: aborto, clonagem humana e eutanásia sob a 

perspectiva dos direitos humanos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, pp. 185-208, 2007. 

BARRETO, Vicente de Paulo. A Idéia de Pessoa Humana: os Limites da Bioética. In: 

BARBOZA, Heloisa Helena; MEIRELLES, Jussara Maria Leal de; BARRETO, Vicente de 

Paulo (orgs.). Novos temas de Biodireito e Bioética. Rio de Janeiro/São Paulo: Renovar, 

2003. 

____, Vicente de Paulo. As Relações da Bioética com o Biodireito. In: BARBOZA, Heloisa 

Helena; BARRETO, Vicente de Paulo (orgs.). Temas de Biodireito e Bioética. Rio de 

Janeiro/São Paulo: Renovar, pp. 41-76, 2001. 

____, Vicente de Paulo. Bioética, Biodireito e direitos humanos. In: TORRES, Ricardo Lobo 

(org.). Teoria dos direitos fundamentais. Rio de Janeiro: Renovar, 383-423, 1999. 

BARROSO, Luís Roberto. Em defesa da vida digna: constitucionalidade e legitimidade das 

pesquisas com células-tronco embrionárias. In: SARMENTO, Daniel; PIOVESAN, Flávia. 

Nos limites da vida: aborto, clonagem humana e eutanásia sob a perspectiva dos direitos 

humanos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, pp. 241-264, 2007. 

BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do Direito. O 

triunfo tardio do Direito Constitucional no Brasil. Jus Navigandi, Teresina, ano 9, n. 851, 1 

nov. 2005. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=7547>. Acesso em: 

25 ago. 2009. 

BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992. 



100 

 

BRASIL. Congresso. Câmara. Projeto de Lei nº 2401/2003. Nova Lei de Biossegurança. 

Disponível em: <http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=140375>. Acesso em: 

31 out. 2009. 

BRASIL. Congresso. Senado. Projeto de Lei da Câmara nº 9/2004. Nova Lei de 

Biossegurança. Disponível em: 

<www.senado.gov.br/atividade/Materia/detalhes.asp?p_cod_mate=65843>. Acesso em: 31 

out. 2009. 

BRASIL. Decreto nº 5591/2005, de 22 de novembro de 2005. Regulamenta dispositivos da 

Lei nº 11.105, de 24 de março de 2005, que regulamenta os incisos II, IV e V do § 1
o
 do art. 

225 da Constituição, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília-DF, 23 nov. 

2005. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-

2006/2005/Decreto/D5591.htm>. Acesso em: 15 ago. 2009. 

BRASIL. Lei nº 11.105, de 24 de março de 2005. Regulamenta os incisos II, IV e V do § 1o 

do art. 225 da Constituição Federal, estabelece normas de segurança e mecanismos de 

fiscalização de atividades que envolvam organismos geneticamente modificados – OGM e 

seus derivados, cria o Conselho Nacional de Biossegurança – CNBS, reestrutura a Comissão 

Técnica Nacional de Biossegurança – CTNBio, dispõe sobre a Política Nacional de 

Biossegurança – PNB, revoga a Lei nº 8.974, de 5 de janeiro de 1995, e a Medida Provisória 

no 2.191-9, de 23 de agosto de 2001, e os arts. 5o, 6o, 7o, 8o, 9o, 10 e 16 da Lei nº 10.814, de 

15 de dezembro de 2003, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília-DF, 28 

mar. 2005. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-

2006/2005/Lei/L11105.htm>. Acesso em: 15 ago. 2008. 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucinalidade nº 3510. Rel. 

Min. Carlos Ayres Britto. Disponível em: <www.stf.jus.br>. Acesso em: 06 jun. 2010. 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal.  Ação Direta de Inconstitucinalidade nº 3510. 

Transcrição da audiência pública. Disponível em: 

<http://www.conectas.org/stfemfoco/home/busca>. Acesso em: 06 jun. 2010. 

BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2003. 

CANOTILHO, J.J. Gomes; MOREIRA, Vital. Constituição da República Portuguesa 

Anotada. 4 ed. V. I. Coimbra: Coimbra Editora, 2007. 

COSTA, Sérgio Ibiapina Ferreira; DINIZ, Débora. Mídia, clonagem e bioética. Cad. Saúde 

Pública,  Rio de Janeiro,  v. 16,  n. 1, Jan.  2000. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102311X2000000100016&lng=e

n&nrm=iso>. Acesso em  20  fev.  2010. 

DINIZ, Debora; AVELINO, Daniel. Cenário internacional da pesquisa em células-tronco 

embrionárias. Rev. Saúde Pública,  São Paulo,  v. 43,  n. 3, jun.  2009.   Disponível em 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S003489102009000300019&lng=pt

&nrm=iso>. Acessos em  08  jun.  2010.  

DANTAS, Ivo. Constituição & processo. 2 ed. Curitiba: Juruá, 2008. 

http://www.camara.gov.br/sileg/MostrarIntegra.asp?CodTeor=176917


101 

 

DANTAS, Ivo. Constituição e Bioética (Breves e curtas notas). In: SARLET, Ingo Wolfgang; 

LEITE, George Salomão. Direitos fundamentais e Biotecnologia. São Paulo: Método, pp. 

77-120, 2008. 

DWORKIN, Ronald. Domínio da vida: aborto, eutanásia e liberdades individuais. Tradução 

de Jefferson Luiz Camargo. 2 ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2009. 

FAPESP. Biossegurança passa no senado. Disponível em: 

<http://www.agencia.fapesp.br/materia/2573/noticias/biosseguranca-passa-no-senado.htm>. 

Acesso em: 12 mai. 2010. 

FREITAS, Rodrigo Therezan de et al. Aspectos científicos e sociais da clonagem reprodutiva 

e terapêutica. Revista Eletrônica F@pciência, Apucarana-PR, v.1, n.1, 41-49, 2007. 

Disponível em: <http://www.fap.com.br/fapciencia/edicao_2007/003.pdf>. Acesso em: 04 jul. 

2009. 

GUENIN, Louis M. The morality of embryo use. New York: Cambridge University Press, 

2008. 

HABERMAS, Jürgen. O futuro da natureza humana – A caminho de uma eugenia liberal? 

Tradução de Karina Jannini. São Paulo: Martins Fontes, 2004. 

JOSÉ, Lluís Montoliu. Células-tronco humanas: aspectos científicos. In: MARTÍNEZ, Julio 

Luis (org.). Células-tronco humanas: aspectos científicos, éticos e jurídicos. São Paulo: 

Loyola, pp. 21-60, 2005.  

KRELL, Olga Jubert Gouveia. Reprodução humana assistida e filiação civil. Curitiba: 

Juruá, 2006. 

LACADENA, Juan Ramón. Experimentação com embriões: o dilema ético dos embriões 

excedentes, os embriões somáticos e os embriões partenogenéticos. In: MARTÍNEZ, Julio 

Luis (org.). Células-tronco humanas: aspectos científicos, éticos e jurídicos. São Paulo: 

Loyola, pp. 65-99, 2005. 

LEITE, Eduardo de Oliveira. Procriações artificiais e o Direito: aspectos médicos, 

religiosos, psicológicos, éticos e jurídicos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995. 

MEIRELLES, Jussara Maria Leal de. Bioética e Biodireito. In: BARBOZA, Heloisa Helena; 

BARRETO, Vicente de Paulo (orgs.). Temas de Biodireito e Bioética. Rio de Janeiro/São 

Paulo: Renovar, pp. 85-97, 2001. 

MEIRELLES, Jussara Maria Leal de. Os embriões humanos mantidos em laboratórios e a 

proteção da pessoa: o novo Código Civil e o texto constitucional. In: BARBOZA, Heloisa 

Helena; MEIRELLES, Jussara Maria Leal de; BARRETO, Vicente de Paulo (orgs.). Novos 

temas de Biodireito e Bioética. Rio de Janeiro/São Paulo: Renovar, 2003. 

MUNARETTO, Eduardo. Clonagem humana: Realidade ou Utopia!? Alguns aspectos 

técnicos, éticos e jurídicos. In: BARBOZA, Heloisa Helena; MEIRELLES, Jussara Maria 

Leal de; BARRETO, Vicente de Paulo (orgs.). Novos temas de Biodireito e Bioética. Rio de 

Janeiro/São Paulo: Renovar, 2003. 



102 

 

NERI, Demetrio. A Bioética em laboratório: células-tronco, clonagem e saúde humana. São 

Paulo: Loyola, 2004. 

PESSINI, Léo; BARCHIFONTAINE, Christian de Paul. Problemas atuais de Bioética. São 

Paulo: Loyola, 1991. 

PIOVESAN, Flávia. Temas de direitos humanos. 2 ed. São Paulo: Max Limonad, 2003. 

PRANKE, Patricia. A importância de discutir o uso de células-tronco embrionárias para fins 

terapêuticos. Ciência e Cultura, São Paulo, vol. 56, n. 3, p. 33-38, jul/Set. 2004. 

RABENHORST, Eduardo Ramalho. Dignidade Humana e Moralidade Democrática. 

Brasília: Brasília Jurídica, 2001. 

RIBEIRO, Diaulas Costa. Células-tronco e o início da vida. Revista Jurídica Consulex, 

Brasília, nº 269, p. 30-31, 31 mar. 2008. 

RODRIGUES, Francisco Cesar Pinheiro. Células-tronco embrionárias e o Supremo Tribunal 

Federal. Revista Jurídica Consulex, Brasília, n. 269, p. 26-29, 31 mar. 2008. 

SALEM, Tania. As novas tecnologias reprodutivas: o estatuto do embrião e a noção de 

pessoa. Mana,  Rio de Janeiro,  v. 3,  n. 1, Abr.  1997. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010493131997000100003&lng=en

&nrm=iso>. Acesso em: 04 Jul. 2009.  

SÁNCHEZ, Pedro Cuevas. Utilização das células-tronco na terapia celular da medicina 

regenerativa: realidades e fantasias. In: MARTÍNEZ, Julio Luis (org.). Células-tronco 

humanas: aspectos científicos, éticos e jurídicos. São Paulo: Loyola, pp. 61-64, 2005. 

SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 9 ed. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 2008. 

____, Ingo Wolfgang. As dimensões da dignidade da pessoa humana: uma compreensão 

jurídico-constitucional aberta e compatível com os desafios da biotecnologia. In: 

SARMENTO, Daniel; PIOVESAN, Flávia. Nos limites da vida: aborto, clonagem humana e 

euthanasia sob a perspective dos direitos humanos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, pp. 209-240, 

2007. 

____, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na 

Constituição Federal de 1988. 3 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004. 

SÁ, Maria de Fátima Freire de; NAVES, Bruno Torquato de Oliveira Neves. Clonagem 

humana. In: SARMENTO, Daniel; PIOVESAN, Flávia. Nos limites da vida: aborto, 

clonagem humana e eutanásia sob a perspectiva dos direitos humanos. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, pp. 265-275, 2007. 

SARMENTO, Daniel. Livres e iguais: estudos de Direito Constitucional. 2 ed. Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2010. 

____, Daniel. Os princípios constitucionais e a ponderação de bens. In: TORRES, Ricardo 

Lobo (org.). Teoria dos direitos fundamentais. Rio de Janeiro: Renovar, pp. 35-98, 1999. 



103 

 

SILVA, Reinaldo Pereira e. Introdução ao biodireito: investigações político-jurídicas sobre 

o estatuto da concepção humana. São Paulo: LTr, 2002. 

SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 

2005. 

SZANIAWSKI, Elimar.  Indagações em torno de um Estatuto do Corpo Humano. Revista da 

Faculdade de direito – UFPR, Curitiba, n. 50, p. 121-164, 2009. 

TAVARES, André Ramos; BUCK, Pedro. Direitos Fundamentais e Democracia: 

complementariedade/contrariedade. In: CLÈVE, Clèmerson Merlin et al (coords). Direitos 

Humanos e Democracia. Rio de Janeiro: Forense, pp. 169-186, 2007. 

THIESEN, Adriane; SPAREMBERGER, Raquel Fabiana Lopes. Bioconstituição e Identidade 

Genética na concepção dos direitos humanos. Revista Jurídica Consulex, Brasília, n. 269, p. 

32, 31 mar. 2008. 

VASQUEZ, Rodolfo. Uma justificación liberal de la clonación. In: VASQUEZ, Rodolfo 

(comp.). Bioética y Derecho: fundamentos y problemas actuales. México: Instituto 

Tecnológico Autónomo de México, pp. 201-213, 1999. 

ZATZ, Mayana. Clonagem e células-tronco. Estudos Avançados, São Paulo,  v. 18,  n. 

51, 2006.  Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-

40142004000200016&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 04  abr. 2009. 

____, Mayana. Clonagem humana: contras e prós. Revista Parcerias Estratégicas, Brasília, 

n. 16, p. 133-144, outubro de 2002. 

  


