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 RESUMO 

 

MACHADO. Fábio Alexandre. A Defesa da vida a partir da criação do Estatuto 

Jurídico de Proteção ao Embrião Humano sob a Perspectiva do Catolicismo. 

Trabalho Conclusão de Curso (Monografia-Graduação em Direito). Faculdade Cidade 

Verde, 2017. 

 

Esse trabalho tem como objetivo demonstrar as diversas teorias dos estudiosos 

sobre a origem da vida no âmbito do estudo da ciência da embriologia, introduzir a 

importância da bioética e biodireito no que tange a proteção ao embrião humano. De 

certa forma, a análise em diversos pontos do trabalho será feita inclusive sob a 

perspectiva do catolicismo. Evidenciará a responsabilidade civil e penal (embrião – 

homicídio) dos envolvidos na pesquisa e descarte do embrião humano em laboratório 

face à lei de biossegurança. Mencionará a importância da Suprema Corte (Supremo 

Tribunal Federal) no que tange ao poder legislador negativo, controle concentrado e 

constitucionalidade além de tratar do poder legislador positivo e do Congresso Nacional 

que é o constituinte originário competente para legislar acerca da origem da vida e sua 

proteção como embrião humano. Se trará a lume a importância dos tratados 

internacionais ratificados pelo Brasil, leis esparsas, Conselho Federal de Medicina, e 

outros semelhantes. Por fim, destacará a imprescindível urgência da criação de um 

Estatuto Jurídico de proteção ao embrião humano.  

 

 

Palavras-chaves: Defesa da Vida; Estatuto do Embrião Humano; Tutela Constitucional 

Jurídica; Criopreservados; Bioética e Biodireito.  

 



16 
 

 
 

 

 

 

ABSTRACT 

 

MACHADO. Fábio Alexandre. The Defense of life from the establishment of the 

Legal Status of Protection to the Human Embryo, from the perspective of 

Catholicism. End-of-graduation-course. (Monography-Law degree) from Cidade Verde 

University in Maringá-Paraná-Brazil, 2017. 

 

This paper aims to demonstrate the various theories of scholars about the origin of life 

in the scope of the study of the science of embryology, to introduce the importance of 

bioethics and biology in relation to the protection of the human embryo. In a way, the 

analysis in several points of the work will be done even from the perspective of the 

catholicism. It will show the civil and criminal responsibility (embryo - homicide) of 

those involved in the research and disposal of the human embryo in the laboratory in 

face of the biosafety law. It will mention the importance of the Supreme Court in 

relation to negative legislator power, concentrated control and constitutionality, as well 

as dealing with the power of positive legislator and of the National Congress that is the 

original constituent competent to legislate about the origin of life and its protection as a 

human embryo. The importance of international treaties ratified by Brazil, sparse laws, 

Federal Council of Medicine, and the like will be raised. Finally, it will highlight the 

urgent need to create a legal status for the protection of the human embryo. 

 

Key-words: Defense of Life; Status of the Human Embryo; Legal constitutional 

protection; Cryopreserved; Bioethics and Biolaw. 
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INTRODUÇÃO 

 

Estudos e observações dos estudiosos em embriologia sobre a fecundação do 

gameta masculino e feminino que formam o zigoto, mostram o avanço de estudo 

científico e, novas técnicas descobertas são cada vez mais largamente utilizadas em 

laboratórios de pesquisas.  

Observa-se que nos últimos 70 anos os estudos científicos têm buscado 

“possibilitar a vitória da ciência e da técnica frente à natural impossibilidade ou 

dificuldade humana no ato da reprodução”
 1

.  

Tal revolução médica de um lado fez aludidos todos aqueles feridos pela 

infertilidade e da impossibilidade de procriação, de outro fez soar vozes no mundo 

inteiro alarmantes quanto às consequências que tais métodos poderiam ter. As técnicas 

científicas de reprodução assistidas, especialmente Fertilização in vitro, alimentaram 

tanto as intenções éticas da procriação terapêutica quanto às malignas vontades que 

deturparam o objetivo médico da técnica e passaram a criar um novo tipo de comércio: 

o de embrião.    

É preciso observar e estudar alternativas que imponham limites a interferência 

da ciência sobre a vida humana, principalmente nas questões de extrema complexidade 

que envolvem os seres vivos, como é o caso da biotecnologia, especialmente genética. 

A moral e os valores que envolvem a vida humana, a ética médica e a ética filosófica, 

podem contribuir para uma responsável conduta dos pesquisadores da biomedicina 

humana. 

As disciplinas bioética e biodireito, recentes no mundo acadêmico, estão 

incentivando o debate sobre a dignidade da pessoa humana e questionando o mau uso 

da ciência na criação da vida. Estudos epistemológicos e analíticos buscam indicar um 

provável limite acerca dos estudos da pesquisa embrionária humana e assim evitar em 

um futuro próximo prejuízos irreversíveis à humanidade. Nas atuais legislações vigentes 

(nacionais ou internacionais) é possível encontrar conceitos contraditórios em torno da 

proteção à vida, a qual é um bem jurídico tutelados pela Carta Magna.  

                                                           
1
 FRAZÃO, Alexandre Gonçalves. A fertilização in vitro: uma nova problemática jurídica. Revista Jus 

Navigandi, Teresina, ano 5, n. 42, 1 jun. 2000. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/1850>. Acesso 

em: 18 out. 2017. 

https://jus.com.br/artigos/1850/a-fertilizacao-in-vitro
https://jus.com.br/revista/edicoes/2000
https://jus.com.br/revista/edicoes/2000/6/1
https://jus.com.br/revista/edicoes/2000/6/1
https://jus.com.br/revista/edicoes/2000/6
https://jus.com.br/revista/edicoes/2000
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Por fim utilizaremos como estudo o método indutivo
2
, pesquisas de livros, 

periódicos, artigos acadêmicos, revistas de referências para estudo e apresentação de 

algumas literaturas recentes sobre avanços e técnicas, por profissionais da medicina, e 

estudiosos interdisciplinares das ciências.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 BITTAR, Eduardo C. B. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática da monografia para os 

cursos de direito. 12 ed. – São Paulo: Saraiva, 2014, p. 35.  
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2. EMBRIOLOGIA  

Considerando a discussão sobre a vida humana, é importante destacar o tópico 

relacionado à sua origem. A vida começa no momento em que o óvulo e 

espermatozoide são fecundados? Ou quando o óvulo fecundado adere à parede do 

útero? Ou será que a vida começa quando aparecem as primeiras terminações nervosas 

que resultarão no cérebro? A resposta parece improvável, contudo o pensamento de 

Patrícia González3 esclarece que “(...) o rigor científico de hoje impede a confusão de 

um embrião com um conglomerado de células sem organização”. Assim, quando tem 

início a vida humana? 

Para Moore
4
 o desenvolvimento humano começa quando “um ovócito (óvulo) 

de uma mulher é fertilizado por um espermatozoide de um homem. O desenvolvimento 

envolve muitas mudanças que transformam uma única célula, o zigoto, num ser humano 

multicelular”.  

Antes de iniciar-se os estudos, uma breve reflexão afirmativa de Tertuliano 

(160-220), faz-se necessário: “homicidii festinatio est prohibere nasci; nec refert natam 

quis eripiat animam, ad nascendum disturbet: homo est, et quis est”. Traduzindo-se do 

Latim para o Português “É um homicídio premeditado impedir de nascer; pouco 

importa que se suprima a alma já nascida ou que se faça desaparecer durante o tempo 

até ao nascer”.
5
 (tradução nossa).  

Existem diversas teorias que discutem a origem da vida humana. Elencam-se 

algumas que se destacam. São elas: 

a) Teoria Genética 

b) Teoria Embriológica  

c) Teoria Neurológica  

d) Teoria Natalista 

e) Teoria Concepcionista 

 

 

                                                           
3
 GONZÁLES, Patricia Navas: A Ciência já determinou quando exatamente um ser humano começa a 

viver? Poder ser considerado pessoa desde o início da sua existência? Aletéia. São Paulo. Disponível em: 

<https://pt.aleteia.org/2013/01/24/quando-comeca-a-vida-humana-segundo-a-ciencia/>. Acesso em: 13 de 

jun 2017. 
4
 MOORE, Keith L.; PERSAUD, T. V. N.; TORCHIA, Mark G. Embriologia Básica. Saunders 

Eslsevier, 2013, p.1. 
5
 CARRASCO DE PAULA, I. Il rispetro dovuto all‟ embrione uomo prospettiva storico-dottrinale. Apud 

BENTO, Luiz Antonio. Bioética: desafios éticos no debate contemporâneo. São Paulo: Paulinas, 2008, p. 

200. 
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2.1 Teoria Genética  

De acordo com SOUZA
6
 os adeptos da teoria genética entendem “(...) que o 

embrião humano, nas etapas iniciais do seu desenvolvimento, não apresenta ainda 

caracteres suficientes a individualizá-lo e, desse modo, identificá-lo como „pessoa‟ ”. 

O embriologista Gary Schoenwolf explica que  

 

(...) Por causa da união dos cromossomos do ovócito e do 

espermatozoide em uma única célula na fertilização, estabelecendo 

uma nova célula chamada de zigoto, a fertilização resulta também na 

produção de uma única célula tendo um genoma único, diferente 

daquele das células da mãe e do pai (...).
7
 

 

A união entre os cromossomos de um ovócito e um espermatozoide, formam 

de fato um zigoto com genoma único. Isso não é teoria. 

 

2.2 Teoria da Embriologia   

ELIZA MUTO e LEANDRO NARLOCH explicam que  

(...) a vida começa a partir da terceira semana de gestação, quando 

ocorre a grastrulação, o evento mais característico dessa semana, 

processo que estabelece os três folhetos germinativos (ectoderma, 

mesoderma e endoderma), cujas células darão origem a todos os 

tecidos e órgãos no embrião”.
 8
 

 

MONTANARI9 explica que (...) “o embrião até o estágio de oito células 

apresenta desenvolvimento regulado, isto é, mesmo que alguma célula seja perdida, o 

embrião progride normalmente, porque as demais contêm as informações necessárias 

para formar toda a estrutura. (...)”. 

                                                           
6
 MEIRELLES, Jussara Leal de. A vida humana embrionária e sua proteção jurídica. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2000. Apud SOUZA, Priscila Boim. Teorias do início da vida e Lei de Biossegurança. 

Disponível em: <http://intertemas.unitoledo.br/revista/index.php/ETIC/article/viewFile/1863/1773> 

Acesso em: 08 de set. 2017. 
7
 LARSEN, William J.; SCHOENWOLF, Gary C. Larsen embriologia humana. Rio de Janeiro: 

Elsevier, c2010. Disponível em: 

<https://books.google.com.br/books?id=beSJnpVbk6cC&pg=PT49&lpg=PT49&dq=Por+causa+da+uniã

o+dos+cromossomos+do+ovo+e+do+espermatozoide+em+uma+única+célula+na+fertilização> Acesso 

em: 07 de ago. 2017.   

 
8
 MUTO, Eliza; NARLOCH, Leandro. Vida: o primeiro instante. Revista Superinteressante. São Paulo: 

Editora Abril, nov. 2005. Disponível em: <https://super.abril.com.br/ciencia/vida-o-primeiro-instante/# >. 

Acesso em: 08 de ago. 2017. 
9
 MONTANARI, Tatiana. Desenvolvimento humano. In: MONTANARI, Tatiana Embriologia: texto, 

atlas e roteiro de aulas práticas. [recurso eletrônico]. Porto Alegre: Ed. do Autor, 2013, p. 83.  Disponível 

em: < http://professor.ufrgs.br/tatianamontanari/files/livroembrio2013.pdf>. Acesso em: 19 de out. 2017. 
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A teoria da embriologia (embrio-embrião; logia- estudo) é a ciência que estuda 

o início da fecundação de dois gametas masculino e feminino que juntos darão origem a 

um novo ser pessoas. Essa teoria estuda os acontecimentos desde fertilização in vivo até 

o nascimento natural da gestação maternal.  

2.3 Teoria Neurológica 

No que tange a teoria neurológica, ANDRADE
10

, afirma que “o mesmo 

princípio de morte vale para a vida. Ou seja, se a vida termina quando cessa a atividade 

elétrica no cérebro, então, ela começa quando o feto apresenta atividade cerebral”.  

A Lei de Transplantes de Órgãos (art. 3°, da Lei n. 9.434/97)
11

 “sustenta que a 

vida humana começa com o surgimento do cérebro, a partir da oitava semana. Seus 

defensores fazem uma analogia com o momento em que deve ser reconhecida a morte 

de um ser humano, qual seja: quando se verifica a morte encefálica". 

Essa teoria neurológica (neuro-nervo e logos-estudos) estuda o sistema nervoso 

central, que defende que a vida inicia pelo sistema nervoso e termina com a morte 

encefálica, quando o cérebro pára totalmente de funcionar e assim decreta-se a morte do 

indivíduo.  

 

2.4 Teoria Natalista   

Essa teoria é a prevista no art. 2º do Código Civil Brasileiro que informa que a 

“a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, 

desde a concepção, os direitos do nascituro”.
 12

  

 Em tese nega o nascituro, pois a doutrina não consegue definir o início da vida, 

querendo estabelecer “coisa” e não pessoa. É o posicionamento de Silvio Venosa
13

: 

 

Prevalecia entre os autores modernos do Direito Civil Brasileiro, para 

quem o nascituro não poderia ser considerado pessoa, pois o Código 

Civil exige, para a personalidade civil, o nascimento com vida. Assim 

sendo, o nascituro não teria direitos, mas mera expectativa de direitos. 

 

                                                           
10

 ANDRADE, Liliane Lopes.  A determinação do início da vida: ciência versus direito. Tempus Actas 

de Saúde Coletiva. ISSN 1982-8829. Brasília, V.7, n.1, 2013. Disponível em: < 

http://www.tempus.unb.br/index.php/tempus/index>. Acesso em: 19 de out. 2017. 
11

 SCHINESTSCK, Clarissa Ribeiro. As pesquisas com células-tronco embrionárias: o direito à vida 

digna ou o direito à dignidade do embrião In Vitro? Revista Eletrônica da Faculdade de Direito da 

Puc-SP0, São Paulo, v.1, p.1-20, 31 dez. 2008. Anual. Disponível em: 

<https://revistas.pucsp.br/index.php/red/article/view/522/513>. Acesso em: 09 set. 2017 
12

 Lei 10.406/2002. Código Civil Brasileiro.  
13

 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil. 3. ed. v.1. São Paulo: Atlas, 2003, p. 161. 

http://www.tempus.unb.br/index.php/tempus/index
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A teoria natalista nega o individuo intrauterino o qual não possuiria vida 

enquanto na fase gestação, portando não merece destaque acadêmico uma vez que nega 

a vida intrauterina. A ciência da biologia já confirmou com diversas provas autênticas 

da existência da vida intrauterina.   

 

2.5 Teoria Concepcionista 

Para alguns doutrinadores brasileiros a vida começaria na concepção com a 

fecundação dos dois gametas (masculino e feminino). Camargo
14

 informa que “(...) a 

personalidade civil da pessoa natural já existe no nascituro, sem necessidade do 

preenchimento de nenhum outro requisito (como o nascimento com vida, por exemplo). 

Desse modo, a personalidade jurídica da pessoa natural é adquirida desde a concepção."  

Essa teoria é adotada por civilistas como por exemplo Pablo Stolze, Rodolfo 

Pamplona, Cristiano Chaves, Flávio Tartuce, Maria Berenice Dias, Pontes de Miranda, 

Rubens Limongi França, Maria Helena Diniz, Teixeira de Freitas e Silmara Chinellato. 

No que tange ao Judiciário, o Superior Tribunal de Justiça também opta pela Teoria 

Concepcionista. Observe que o 1° Enunciado da I Jornada de Direito Civil
15

 protege não 

apenas o nascituro, mas, inclusive o direito do natimorto: “A proteção que o Código 

defere ao nascituro alcança o natimorto no que concerne aos direitos da personalidade, 

tais como nome, imagem e sepultura” (art. 2º). 

A terceira turma do STJ na data 07 de dezembro de 2010, Brasília, DF, julgou: 

 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO SECURITÁRIO. SEGURO 

DPVAT. ATROPELAMENTO DE MULHER GRÁVIDA. MORTE 

DO FETO. DIREITO À INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DA 

LEI Nº 6.194/74. 1 - Atropelamento de mulher grávida, quando 

trafegava de bicicleta por via pública, acarretando a morte do feto 

quatro dias depois com trinta e cinco semanas de gestação. 2 - 

Reconhecimento do direito dos pais de receberem a indenização por 

danos pessoais, prevista na legislação regulamentadora do seguro 

DPVAT, em face da morte do feto
16

.  

                                                           
14

 CAMARGO, Diego Guimarães. A teoria adotada pelo Código Civil acerca do início da personalidade 

civil da pessoa natural: uma análise à luz da doutrina e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 

Conteúdo Jurídico, Brasília-DF: 13 fev. 2016. Disponível em: 

<http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.55191&seo=1>. Acesso em: 09 de set. 2017. 
15

 JORNADA DE DIREITO CIVIL - Enunciados aprovados de normas 1 a 137. Última modificação 

18/01/2016. Disponível em: <http://www.cjf.jus.br/cjf/CEJ-Coedi/jornadas-

cej/JORNADA%20DE%20DIREITO%20CIVIL%202013%20ENUNCIADOS%20APROVADOS%20D

E%20NS.%201%20A%20137.pdf/view>.  Acesso em: 08 de maio 2017. 
16

 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Acidente automobilístico. Informativo n° 459. 6 a 10 de 

dezembro de 2010. Rel. Min. MASSAMI UYEDA, Rel. p/ Acórdão Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 

Terceira Turma, julgado em 07/12/2010, DJe 04/02/2011. Disponível em: < 
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Nessa mesma Suprema Corte, no REsp 1.415.727-SC, Relator Ministro Luis Felipe 

Salomão, julgado em 4/9/2014
17

, atualizando o entendimento da jurisprudência sobre 

nascituro, asseverou que na fase inicial da vida o nascituro é pessoa, e com nascimento 

exerce seus direitos jurídicos. O Código Penal Brasileiro
18

 trata na Parte Especial, no 

Título I - Dos Crimes contra a Pessoa, no Capítulo I - Dos Crimes contra a Vida,  nos 

artigos 121, 124 a 127 dos crimes contra a vida e crime do aborto. Descreve Calgaro 

Sociedade de Advogados
19

a interpretação jurídica do tema. Veja: 

DIREITO CIVIL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. ABORTO. 

AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ENQUADRAMENTO JURÍDICO 

DO NASCITURO. ART. 2º DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. 

EXEGESE SISTEMÁTICA. ORDENAMENTO JURÍDICO QUE 

ACENTUA A CONDIÇÃO DE PESSOA DO NASCITURO. VIDA 

INTRAUTERINA. PERECIMENTO. INDENIZAÇÃO 

DEVIDA. ART. 3º, INCISO I, DA LEI N. 6.194/1974. 

INCIDÊNCIA". (g.n) 

1. A despeito da literalidade do art. 2º do Código Civil – que 

condiciona a aquisição de personalidade jurídica ao nascimento -, o 

ordenamento jurídico pátrio aponta sinais de que não há essa 

indissolúvel vinculação entre o nascimento com vida e o conceito de 

pessoa, de personalidade jurídica e de titularização de direitos, como 

pode aparentar a leitura mais simplificada da lei. 

 

2. Entre outros, registram-se como indicativos de que o direito 

brasileiro confere ao nascituro a condição de pessoa, titular de 

direitos: exegese sistemática dos arts. 1º, 2º, 6º e 45, caput, do Código 

Civil; direito do nascituro de receber doação, herança e de ser 

curatelado (arts. 542, 1.779 e 1.798, do Código Civil); a especial 

proteção conferida à gestante, assegurando sê-lhe atendimento pré-

natal (art. 8º do ECA, o qual, ao fim e ao cabo, visa a garantir o direito 

à vida e à saúde do nascituro); alimentos gravídicos, cuja titularidade 

é, na verdade, do nascituro e não da mãe (Lei n. 11.804/2008); no 

direito penal a condição de pessoa viva do nascituro – embora não 

nascida – é afirmada sem a menor cerimônia, pois o crime de aborto 

(arts. 124 a 127 do CP) sempre esteve alocado no título referente a 

“crimes contra a pessoa” e especificamente no capítulo “dos crimes 

contra a vida” – tutela da vida humana em formação, a chamada vida 

                                                                                                                                                                          
www.stj.jus.br/docs_internet/informativos/RTF/Inf0459.rtf>. Acesso em: 03 de abril 2017. 
17

 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Informativo de Jurisprudência. Nº 547, p. 8, REsp 1.415.727-

SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão. Quarta Turma, julgado em 4/9/2014. Disponível em: 

<http://www.stj.jus.br/SCON/SearchBRS?b=INFJ&tipo=informativo&livre=@COD=%270547%27>. 

Acesso em: 08 de maio 2017. 
18

 Decreto-Lei n° 2.848/40. Código Penal.  
19

 CALGARO, Sociedade de Advogados. Direito Civil. Indenização ao seguro DPVAT em 

decorrência de morte do nascituro. Disponível em: <http://www.csa.adv.br/direito-civil-indenizacao-

referente-ao-seguro-dpvat-em-decorrencia-de-morte-de-nascituro/>. Acesso em: 08 de set. 2017. 
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intrauterina (MIRABETE, Júlio Fabbrini. Manual de direito penal, 

volume II. 25 ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 62-63; NUCCI, 

Guilherme de Souza. Manual de direito penal. 8 ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2012, p. 658). (g.n.) 

 

3. As teorias mais restritivas dos direitos do nascituro – natalista e 

da personalidade condicional – fincam raízes na ordem jurídica 

superada pela Constituição Federal de 1988 e pelo Código Civil de 

2002. O paradigma no qual foram edificadas transitava, 

essencialmente, dentro da órbita dos direitos patrimoniais. Porém, 

atualmente isso não mais se sustenta. Reconhecem-se, 

corriqueiramente, amplos catálogos de direitos não patrimoniais ou de 

bens imateriais da pessoa – como a honra, o nome, imagem, 

integridade moral e psíquica, entre outros. 

 

4. Ademais, hoje, mesmo que se adote qualquer das outras duas 

teorias restritivas, há de se reconhecer a titularidade de direitos da 

personalidade ao nascituro, dos quais o direito à vida é o mais 

importante. Garantir ao nascituro expectativa de direitos, ou mesmo 

direitos condicionados ao nascimento, só faz sentido se lhe for 

garantido também o direito de nascer, o direito à vida, que é direito 

pressuposto a todos os demais. (g.n) 

 

5. Portanto, é procedente o pedido de indenização referente ao 

seguro DPVAT, com base no que dispõe o art. 3º da Lei 

n. 6.194/1974. Se o preceito legal garante indenização por morte, o 

aborto causado pelo acidente subsume-se à perfeição ao comando 

normativo, haja vista que outra coisa não ocorreu, senão a morte do 

nascituro, ou o perecimento de uma vida intrauterina. 

6. Recurso especial provido. (REsp 1415727/SC, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

04/09/2014, DJe 29/09/2014 – Transitado em Julgado em 

05/11/2014)”. 

 

Em análise comparativa acerca das teorias mencionadas, nota-se que em sua 

visão epistemológica defendem sobre a origem da vida no qual espermatozoide e óvulo 

dão origem ao novo ser fecundado. E é na fecundação que o zigoto (formado pela união 

dos gametas masculino e feminino) que contém código genético único (independente do 

DNA de seus pais), em sua fase de desenvolvimento começa se multiplicar em si 

mesmo para sua formação como embrião humano. E, é no decorrer da gestação que uma 

força interior se move dando formas a um corpo humano e adquirindo-se órgãos vitais 

(coração, pulmão, sistema neural etc...).  

Assim, fica entendido e superado que a origem da vida começa já na concepção 

dos gametas para um novo ser em vida e, portanto, um ser “pessoa humana”. A 
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Suprema Corte (Superior Tribunal de Justiça) tem reconhecido o valor-axiológico da 

vida intrauterina como bem jurídico.  
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3.  Bioética  

3.1. História da Bioética   

Neologismo de bioética do primeiro relato que apontam as pesquisas: 

Diversas equipes internacionais reunidas na Polônia e Alemanha com 

conhecimento em Direito, Filosofia e Medicina tinham por objetivo atender o convite 

do Círculo de Estudos Interdisciplinares na área Ética Médica. Queria-se tratar sobre o 

evento do nascimento da Bioética. Na cidade de Halle an der Saale - Alemanha, no ano 

de 1927 o Filósofo e Teólogo Protestante Alemão Fritz Jahr, traz o artigo “Fritz Jahr e o 

Imperativo Bioético Debate sobre o início da Bioética na Alemanha e sua importância 

em nível internacional”
 20

, o qual é publicado pela revista “Kosmos”. 

A história da bioética começa em 1970, nos Estados Unidos, “quando 

apareceu em artigo do oncologista americano Van Rensselaer Potter (1911-2001), 

intitulado Bioethics, the Science of survival (Bioética, a ciência da sobrevivência) e 

retomado em seu livro de 1971, Bioethics: bridge to the future (Bioética: a ponte para o 

futuro)” 
21

. 

A terminologia Bioética tem origem remota na Antiga Grécia. Maria Celeste 

esclarece:  

Desde o princípio, a Filosofia Moral tem propiciado encontros e 

desencontros entre os termos moral e ética e no início do século XX, 

se introduziu o termo metaética para propor um tipo de conhecimento 

ético, considerado como o único adequado para todo o saber sobre a 

moral. As origens do pensamento sistemático sobre o bem e o mal se 

encontram na Antiga Grécia. O primeiro a denominar Ethike (Ética) a 

estes questionamentos foi Aristóteles, ao se referir a questões sobre 

o ethos, isto é, questões sobre o caráter. Antes dele, o tema foi 

abordado por Heráclito de Éfeso e Platão.
 22

 

 

                                                           
20

 HOSS, Geni Maria. Fritz Jahr e o imperativo bioético debate sobre o início da bioética na Alemanha e 

sua importância em nível internacional. Revista Bioethikos. Centro Universitário São Camilo. 2013; v. 7, 

n. 1, p. 84-86. Disponível em: <https://www.saocamilo-sp.br/pdf/bioethikos/99/a10.pdf>. Acesso em: 09 

de set. 2017. 
21

 BENTO, Antônio Luis. Op. Cit., p. 20. 
22

 SANTOS, Maria Celeste Cordeiro Leite dos. Bioética in. CAMPILONGO. Celso Fernandes. 

GONZAGA. Álvaro de Azevedo et al (coords.). Enciclopédia Jurídica da PUC-SP. São Paulo: 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2017. Disponível 

em: <https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/53/edicao-1/bioetica>. Acesso em: 09 de set. 2017. 

  



31 
 

 
 

A etimologia da palavra bioética vem do grego bios: vida e ethos: ética. 

Entretanto, segundo Maria Celeste a bioética tem mudado o seu significado de acordo 

com aqueles que dela se ocuparam. 

 

A Bioética, é uma disciplina que desde as suas origens muda seu 

significado e conteúdo, quase com cada autor que se ocupou dela. 

Trata-se de um vocábulo híbrido produzido pelo cruzamento de duas 

disciplinas quase incompatíveis e próximas: a biologia e a filosofia 

(bios = vida e Ethike = ética). Pode parecer redundante voltar à 

questão etimológica e conceitual, mas se voltarmos às origens, 

reiniciou o caminho (...).   

 

Para o Lucas Lucas
23

 bioética é uma ciência que estuda o “(...) conhecimento 

biológico e valores humanos, ciência que regula o comportamento humano no campo da 

vida e da saúde à luz de valores e princípios morais racionais”. 

Segundo o dicionário Houaiss a Bioética é o “(...) estudo das questões morais 

relativas às pesquisas médicas e genéticas e suas aplicações”.
24

 

A Revista Bioethikos - Centro Universitário São Camilo-2014
25

 do editor-

chefe, Bruce Jennings (Yale University) revisou a Enciclopédia de Bioética e comentou 

a respeito desta atualização:  

 

Na introdução da primeira edição da Enciclopédia de Bioética, o 

editor chefe Warren T. Reich definiu bioética como “o estudo 

sistemático da conduta humana na área das ciências da vida e da 

saúde, enquanto esta conduta é examinada à luz de valores morais e 

princípios”. Essa definição esteve na base das primeiras três edições 

dessa obra (1978, 1995 e 2004), e torna-se o ponto de partida para 

essa nova edição, complemente revista e atualizada (...). 

 

A bioética é uma jovem ciência reconhecida no mundo acadêmico e de campo 

de pesquisa que despertou e continuará a despertar o interesse epistemológico dentro da 

ciência. Novos questionamentos exigirão a intervenção multi-interdisciplinar de outras 

áreas da ciência, principalmente no tocante a vida humana e seus grandes desafios para 

a sua proteção.  

                                                           
23

 LUCAS, Ramon Lucas. Bioética per tutti. Apud BENTO, Antônio Luis. Op. Cit., p. 20. 
24

 HOUAISS, Antonio; VILLAR, Mauro de Salles. Minidicionário Houaiss da Língua Portuguesa. 4 

ed. Rio de Janeiro: Objetiva, 2010. 
25

 PESSINI Leo; HOSSNE, William Saad. Dos Referenciais da Bioética - o altruísmo. REVISTA 

BIOETIKOS. Centro Universitário São Camilo - ano 2014, São Paulo, SP, v.8 n.4, p. 359-364, 

Disponível em: <https://www.saocamilo-

sp.br/novo/publicacoes/publicacoesDowload.php?ID=155567&rev=b&ano=2014>. Acesso em: 08 de 

ago. 2017. 
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3.1.1 Estatuto epistemológico da bioética  

Daniel Callahan, cofundador, presidente emérito e membro da diretoria The 

Intistute di Hasting Center, Universidade de Yale - E.U.A, em 1973, referiu-se a 

bioética como uma disciplina, isto porque:   

 

A condição indispensável do existir de uma ciência é a especificidade 

do seu estatuto epistêmico, que constitui ao mesmo tempo o princípio 

de identidade e aquele da diversidade da mesma única ciência. Para 

que uma ciência possa ser incluída no elenco de ciências, pede-se que 

tenha dado ao próprio discurso uma estrutura lógica total ou 

parcialmente sua e, portanto, total ou parcialmente diversa daquela das 

outras ciências.
 26 

 

A exigência para se tornar uma ciência de conhecimento requer percorrer um 

longo caminho de estudo sistematizado relativo a um determinado objeto de estudo, 

observação, registro, escrito, catalogação de dados, montagem de amostras e 

metodologia e pesquisa de campo para tornar-se uma ciência e construir uma “biblioteca 

de livros de um único objeto de estudo”, assim como tem diversas ciências como 

Medicina, Direito, História etc..., cada ciência possui escritos de seus 

colaboradores/escritores que assim contribuem com seus estudos e escritos na 

montagem da estrutura da ciência. 

 

3.2.2 Fundamentos da Bioética 

A mídia tem sido importante protagonista ao levar conhecimentos e estudos 

para a sociedade sobre o respeito à vida. O interesse e a curiosidade na busca de 

informações têm permitido resultados certos no sentido de aproximar a sociedade da 

comunidade acadêmica. 

Profissionais dos meios de comunicação buscam facilitar o canal de acesso a 

toda sociedade, seja por meios de revistas, jornais, livros ou redes sociais. Ingrid 

Esslinger
27

 cita Leo Pessini, o qual comenta a bioética: 

(...) esta vem, nos últimos anos, crescendo com surpreendente 

aceitação em nosso meio. Começa a ser estudada e debatida, não só 

                                                           
26

 PRIVITERA, S. Epistemologia bioética. In: Dicionário di bioética. Bologna, Acireale, 1994, p. 333.  
27

 ESSLINGER, Ingrid. De quem é a vida, afinal? ... Descortinando os cenários da morte no hospital. 

Edições Loyola, 2004, p. 86. Disponível em: <https://books.google.com.br/books?redir_esc=y&hl=pt-

BR&id=YNEw8S0Qiq4C&q=Começa+a+ser+estudada>. Acesso em: 08 de ago. 2017. 
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nos meios acadêmicos, mas também pelas pessoas comuns que, sob o 

influxo crescente da mídia, vêm recebendo mais informações e se 

perguntam acerca de questões polêmicas relacionadas com a vida, 

como, por exemplo, eutanásia, aborto, engenharia genética, 

reprodução assistida. O que fazer? Como pensar? O que é certo? O 

que é errado? Afinal, até onde o ser humano tem direito de interferir 

na natureza humana? O que significa cidadania na área da saúde? 

Direitos dos pacientes? Morrer com dignidade? Onde fica os valores 

religiosos em tudo isso? E as questões vão longe! (Pessini, 1996, p. 9).  

 

Falar de bioética é falar de filosofia ético-moral, e não o contrário como se 

fosse uma religião ou algo semelhante, “(...) porque, o dia em que for dessa forma, 

deixará de ser bioética, ramo da filosofia moral e da ética voltado para a hierarquização 

de valores referentes à vida e a saúde, e passará a ser apenas nova teoria de obediência a 

uma verdade circunstancial”.
28

  

O ser humano vem sendo tratado como “coisa/objeto” e essa visão distorcida 

por partes de alguns estudiosos gera desconforto para o próprio indivíduo. O ser 

humano, um ser físico (corpo) tem o psíquico que age e reage a situações da vida 

cotidiana em sociedade. Seu ouvir e olhar causa reflexos no consciente, subconsciente e 

inconsciente que mais cedo ou mais tarde poderá manifestar possíveis danos para o 

indivíduo. O progresso em relação aos estudos em análise tem caminhado a passos 

largos. Tem se levantado teorias ideológicas subversivas ou até mesmo ficcionais sem 

nenhuma base empírico-científica comprovada pela comunidade científica 

internacional. 

 

 

3.3 OS CENTROS DE BIOÉTICA E OS COMITÊS ÉTICOS  

  

O desenvolvimento da disciplina da Bioética pode encontrar maior facilidade 

se contar com o apoio dos Centros e Comitês éticos. No Brasil eles existem em 

hospitais de referências e também na comunidade acadêmica. Bento comenta que 

 

As questões de bioética já se encontram no centro dos vastos debates 

públicos, clamando pela contribuição das mais diversas competências. 

Uma tarefa fundamental para a elaboração da difusão bioética, mas 

também, um fértil terreno de troca e, por vezes, de combate, é 

                                                           
28

 SEGRE, Marco. Simpósio: Ensino da Bioética Lato Sensu. Disponível em: 

<http://www.portalmedico.org.br/revista/bio11v2/simposio5.htm>. Acesso em: 24 de abril 2017.  
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constituído de duas estruturas típicas, nas quais a disciplina se 

desenvolve e se exprime: os Comitês éticos e os Centros de bioética. 
29  

 

 Explica as estruturas destes Comitês: 

 

(...) presentes, nos maiores hospitais e nos grandes laboratórios de 

pesquisa, são formados por representante dos doentes e de expertos 

em diversos setores (medicina, sociologia, filosofia, moral, etc...) e 

vigiam sobre a eticidade da atividade realizada no instituto ao qual 

pertence com particular referimento aos protocolos clínicos (por 

exemplo: que fazer com os neonatos deformados ou com os doentes 

terminais?) e ao desenvolvimento de pesquisas e experimentos em 

seres humanos”.
30  

 

E dos centros de bioética: 

Os centros de bioética, normalmente ligados a uma universidade, nos 

quais trabalham grupo de pesquisa sobre problemas emergentes, se 

predispõem a específicos programas didáticos, publicam revistas 

especializadas, tornam disponíveis dossiês informativos, repertórios 

bibliográficos computadorizados, arquivos e centros de 

documentação.
 31

  

 

O autor ainda enumera alguns dos centros mais prestigiados no mundo 

acadêmico e também no Brasil. Vejamos: 

 

1. The Hastings Center, de Nova Iork (The institute of society, 

ethics and life sciences), fundado em 1969, pelo philosophe Daniel 

Callahan e pelo pisquiatra Willard Gaylin. 

 

2. Kennedy Intistute of Etchics, na Universidade de Georgetown, 

de Washington, criado em 1971 pelo fisiológico de embriologia 

humana e obstetra holandês André Hellegers (1926-1979) e pelo 

teólogo protestante Pluptom Ramsey.
32

 

 

Em 1975, “nasce em Barcelona o Instituto Borja de Bioética, o primeiro 

inserido na Faculdade de teologia e, em 1984, o Instituto de Pesquisa Autônoma”.
33

 Em 

1983, em Bruxelas, “o Centro d‟Études Bioéthiques, pelo esforço de Jean-François 

Malherbe, docente de Filosofia da Medicina na Universidade Católica de Louvain”.
34
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 BENTO, Antônio Luis. Op. Cit., p. 30 
30

 BENTO, Antônio Luis. Op. Cit., p. 31 
31

 BENTO, Antônio Luis. Op. Cit., p. 31 
32

 BENTO, Antônio Luis. Op. Cit., p. 31 
33

 BENTO, Antônio Luis. Op. Cit., p. 32 
34

 BENTO, Antônio Luis. Op. Cit., p. 32 
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No continente europeu possui centros de estudos, na Itália, por exemplo, está 

funcionando várias instituições, entre as quais citamos:  

 

Centro de Bioética da Universidade do Sagrado Coração, fundado em 

Roma em 1985, e dirigido pelo Monsenhor E.Sgreccia, de inspiração 

católica. Escola de Medicina e Ciências Humanas do Instituto 

Científico São Rafael, fundado em Milão em 1983. Centro de Bioética 

de Gênova, fundado em 1984. Sociedade Italiana de Bioética, fundada 

em Florença em 1987. Fundação Lanza, fundada em Pádua em 

1988.
35

 

 

 No Brasil, os principais comitês, centros, núcleos, conselhos e associações estão 

representados pela: 

 

1.   Sociedade Brasileira de Bioética-SBB, que surgiu, informalmente, em 

19 de agosto de 1992, na Universidade Estadual Paulista-UNESP, em 

Botucatu-SP, sob licença do médico Prof. Dr. William Saad Hossne, 

sendo oficializada em 18 de fevereiro de 1995, em São Paulo. O 

Conselho Federal de Medicina, desde 1993, edita a revista Bioética, 

 

2.   O Centro de Estudos do Instituto Oscar Freire, Departamento de 

Medicina Legal, Ética Médica e Medicina Social e do Trabalho e;  

 

3.   O Centro Universitário São Camilo tem atuação pioneira na realização 

de congresso de bioética e saúde no país (1993-1995) que antecede a 

fundação da SBB.  

 

4.   E no Paraná temos o Núcleo de Bioética da Universidade Estadual de 

Londrina (UEL), sob a coordenação de José Eduardo de Siqueira, 

doutor em Medicina e mestre em Bioética, exerce as seguintes 

funções: avaliação de todos os protocolos de pesquisa da UEL; 

tiveram seu 25 trabalhos aceitos no VI Congresso Mundial de Bioética 

e ao Encontro Luso-Brasileiro de Bioética do MERCOSUL, Fórum de 

Ensino de Bioética SBB-ABEM. 
 

 Todos esses detalhes do campo de pesquisa e estudos acima mencionados podem 

ser conferidos no livro de Luis Antônio Bento, no qual o autor demonstra como o 

avanço da Bioética tem caminho de via de acesso a toda sociedade.  

Os Comitês éticos ganharam espaço a partir das publicações da mídia que 

despertaram interesse na sociedade sobre os valores e princípios morais-éticos da vida 

humana.  
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3.4 IGREJA CATÓLICA E A BIOÉTICA 

 

Pode ser observada a participação do organismo do Estado do Vaticano com 

base nos estudos de referências científica e de peritos de várias partes do mundo, 

reunindo estudos e ensaios clínicos, artigos, periódicos, livros e revistas da mais 

respeitabilidade universidade do conhecimento escrito por autores competentes.  

 

3.4.1 Congregação para Doutrina da Fé  

 

A Congregação para Doutrina da Fé
36

 (Congregatio pro Doctrina Fidei CDF) 

é a mais antiga da noves Congregações da Cúria Romana, dos órgãos da Santa Sé. A 

Congregação para a Doutrina da Fé engloba a Comissão Teológica Internacional e a 

Pontifícia Comissão Bíblica, que resumindo em simples vocabulário a Congregação é 

semelhante a Ministério de Estado. Sua fundação Canônica se deu em 21 de Julho de 

1542, fundada pela sua Santidade o Santo Padre o Papa Paulo III. A Congregação é 

representada pelo Prefeito Dom Luis Ladaria
37

 nomeado pelo Papa Francisco. Esse 

documento pode ser consultado direto no site do Vaticano em Congregações para 

Doutrina da Fé. 

Voltando-se ao tempo em 1542, o “(...) Papa Paulo II instituiu uma comissão 

de seis cardeais cuja missão era velar sobre as questões de fé para que a fé católica 

florescesse e se desenvolvesse por toda a parte e qualquer perversão herética fosse 

banida dos fiéis cristãos (Bula Licet ab initio, de 21 de Julho) (...)”. (Congregação para 

Doutrina da Fé) 

 O documento Bula Licet ab initio (Embora o início da caminhada) citado, trata 

da comissão, conhecida pelo nome de “Santa Inquisição Romana e Universal”, que 

transcreve o histórico de carácter exclusivamente de “Tribunal para Causas de Heresia e 

Cisma”. Para mais detalhes e estudos recomenda-se o livro A Inquisição
38

. Esse 
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trabalho não entrará no contexto sobre o respectivo Tribunal citado no documento, 

apenas breves resumos da importância do documento. Vejam. 

O documento da Congregação para Doutrina da Fé aponta fatos históricos em 

registros do século XVI. Ocorreram diversas correntes de heresia no qual resultou na 

abertura de  

 

Tribunais Eclesiásticos e Seculares entre o Século XI a XIV, que 

marcam apenas três tribunais seculares no qual os reis nomeavam um 

representante secular para aplicações de penas físicas e a Igreja 

nomeava um representante-mor para investigar matéria de doutrina 

teológica para aplicação de penas espirituais. [ibidem] 

 

O documento descreve a função que coloca a Igreja Católica como competente 

em matéria de Fé e Moral. Veja os artigos principais: “Função própria da Congregação 

para a Doutrina da Fé é promover e tutelar a doutrina sobre a fé e os costumes em todo 

o mundo católico: é, portanto da sua competência tudo o que de qualquer modo se refira 

a essa matéria”, neste art. 48 descreve o dever de “No cumprimento da sua função de 

promover a doutrina, ela favorece os estudos destinados (...), aos novos problemas 

derivados do progresso das ciências ou da civilização, se possa dar resposta à luz da fé”.              

E o art. 49, Congregação para Doutrina da Fé, serve de instrumento pois “Ela serve de 

ajuda aos Bispos, quer individualmente quer reunidos nos seus organismos, no exercício 

da missão pela qual são constituídos como autênticos mestres e doutores da fé (...)”. 

Esses documentos escritos podem ser conferidos diretamente nos documentos oficias da 

Santa Sé. 

De modo particular o documento destaca as funções que a consideram os 

seguintes aspectos: 

 

a) Todas as questões a respeito da doutrina da fé e da vida moral. 

b) Exame das novas teorias em matéria dogmática e moral. 

c) Reprovação e eventual condenação de doutrinas que resultam 

contrárias aos princípios da fé. 

d) Juízo prévio de documentos de outros Dicastérios para aquilo que 

concerne à própria competência. 

e) Exame dos delitos contra a fé, a moral e a celebração dos 

sacramentos". Cabe a esta igualmente julgar quanto concerne ao 

privilegium fidei. 

f) Promoção e organização de estudos e congressos. (...) 

 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_constitutions/documents/hf_jp-ii_apc_19880628_pastor-bonus-roman-curia_po.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_constitutions/documents/hf_jp-ii_apc_19880628_pastor-bonus-roman-curia_po.html
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O referido documento Congregação para Doutrina da Fé apresenta os três 

Ofícios, quais sejam: Doutrinário, Disciplinar e Matrimonial. O Ofício Doutrinário “(...) 

se ocupa das matérias que possuem ligação com a promoção da doutrina da fé e da 

moral". 

O Ofício Disciplinar “(...) trata dos delitos contra a fé, dos delitos mais graves 

cometidos contra a moral e das celebrações dos sacramentos". Cuida, além disso, do 

exame de outros problemas conexos com a disciplina da fé. 

O Ofício Matrimonial “(...) se ocupa de quanto concerne ao privilegium fidei". 

Interessa-se às causas de dissolução de matrimônio in favorem fidei e de outros aspectos 

do vínculo matrimonial ligado à validade do Sacramento.” 

Desde século XVI apontado pelo documento citado, até os dias atuais, a Igreja 

Católica é competente na matéria de Fé e Moral. Sobre o “Magistério citado no texto 

pode ser conferido no Catecismo da Igreja Católica”.
39

 O Vaticano é reconhecido 

Estado a partir do ano 1929 no Concílio de Latrão e reconhecido internacionalmente. 

 

3.4.2 Instruções Dignitas Personae sobre algumas questões de Bioética 

 

Antes de introduzir o texto sobre Bioética, documentos e artigos foram 

pesquisados no site do Vaticano
40

, o qual apresentou 114 documentos em língua 

portuguesa. Dentre os autores estão os dois Papas João Paulo II (in memoriam), 28 

artigos publicados e Bento XVI (Papa Emérito), 16 artigos publicados. A presente 

Instrução Dignitas Personae dirige-se aos fiéis do mundo Católico e a todas demais 

religiões e pessoas de modo geral, a fim de esclarecer e tomar algumas decisões acerca 

do progresso da ciência Biomédica face investigação e pesquisa com seres humanos, e 

aos que procuram a verdade.  

Esse importante documento da Igreja consta de três partes: a primeira recorda 

alguns aspectos “antropológicos, teológicos e éticos” de importância capital; a segunda 

enfrenta “novos problemas em matéria de procriação” objeto de estudo; a terceira 

examina algumas “novas propostas terapêuticas que comportam a manipulação do 

embrião ou do património genético humano”.  
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Esses documentos da Igreja Católica são de suma importância para a defesa do 

embrião humano como vida em desenvolvimento, o qual merece respeito, pois não é 

“objeto ou coisa”. A Fé e a Moral exerce grande influência no mundo Católico. A Igreja 

Católica fundamenta seus conhecimentos nos estudos da razão e da fé, com inúmeros 

peritos científicos católicos e não católicos de diversas partes do mundo que ajudam a 

construir a sólida verdade científica evitando-se assim prejuízos à humanidade no 

futuro. 

 

3.4.3 Dignidade De Pessoa 

 

O documento Dignitas Personae
41

 é um dos recentes documentos da Santa Sé 

publicado em 2008, acerca dos problemas da atualidade da ciência. A Igreja foi 

indagada a dar uma resposta no sentido de colocar luz sobre a escuridão que pairava 

sobre a humanidade a fim de se extirparem dúvidas.  Esse subcapitulo trará reflexões e 

informações do documento Dignitas Personae. Assim se manifestou: “A todo o ser 

humano, desde a concepção até à morte natural, deve reconhecer-se a dignidade de 

pessoa” (DIGNITAS PERSONAE, 2008).  

É no princípio fundamental, que exprime “o caráter em defesa da vida em sua 

origem (concepção)” (DIGNITAS PERSONAE, 2008), que deve ser colocado no centro 

da reflexão ética sobre a investigação biomédica, que tem uma importância cada vez 

maior no mundo de hoje. O documento “Magistério da Igreja já interveio outras vezes 

para esclarecer e resolver os problemas morais relativos a essa matéria (DIGNITAS 

PERSONAE, 2008)”. De modo relevante foi o documento “Instrução Donum Vitae (22 

de Fevereiro de 1987: *AAS
42

 80-(1988), 70-102)”. Vinte e um anos depois da sua 

publicação (DONUM VITAE) achou-se oportuno proceder a uma atualização desse 

documento (DIGNITAS PERSONAE, 2008). Esse importante documento mantém 

atualização relevante da matéria, além de opinar frente às pesquisas científicas de várias 
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partes do mundo acadêmico. O documento é analisado com base científica dos últimos 

anos a luz da fé e moral para posterior publicação. 

Os colaboradores do organismo da Igreja Católica reconsideraram refazer este 

exame, “procura-se ter sempre presentes os aspectos científicos, servindo-se, na análise, 

da Pontifícia Academia para a Vida e de um grande número de peritos, para confrontá-

los com os princípios da antropologia cristã” (DIGNITA PERSOANE, 2008). Com 

destaques as encíclicas: Veritatis Splendor (06 de Agosto de 1993): e AAS 85 (1993), 

1133-1228) e o Evangelium Vitae (25 de Março de 1995): AAS 87 (1995), 401-522) de 

João Paulo II e outras intervenções do Magistério o qual o documento oferecem “claras 

indicações de método e de conteúdo em ordem ao exame dos problemas em questão” 

(DIGNITAS PERSOANE, 2008). 

A Igreja Católica, com seus colaboradores e parceiros, ao propor princípios e 

avaliações morais para a investigação biomédica sobre a vida humana, recorrem “à luz 

da razão e da fé, contribuindo para a elaboração de uma visão integral do homem e da 

sua vocação, (...) e das várias tradições culturais e religiosas, que não raras vezes 

mostram uma grande reverência pela vida” (DIGNITAS PERSONAE, 2008). 

A Igreja Católica é a defensora primaz dos princípios da vida (concepção) até 

sua morte natural do ser humano. É possível reconhecer que a Igreja também participa 

da questão que envolve a vida do homem no todo com base em observações e análise 

científica sobre a luz da razão e posterior reflexão a luz da fé.  

A Igreja também não deixaria de debater no campo científico tudo que envolve 

pesquisa para o bem do homem, pois ela sempre deu sinal ao progresso científico a 

serviço da humanidade. Contudo, não deixou de observar e alertar sobre certo abuso 

cometido e o exagero por parte de alguns cientistas que extrapolam seus limites, o que 

pode resultar em erros irreversíveis e enormes prejuízos aos seres humanos.  

Nesta Instrução alguns tópicos abordados do documento Dignitas Personae 

que merece destaque do conteúdo de estudo atual no mundo acadêmico para uma 

possibilidade de refletir e propor possível solução sobre o embrião humano.  

 

3.5 OS PROBLEMAS TÉCNICOS ARTIFICIAIS  

 

A descoberta da técnica de fecundação “in vitro” tem aumentado a demanda de 

casais ansiosos por um filho, não importando o alto custo econômico a ser pago. Os 

http://www.vatican.va/edocs/POR0072/_INDEX.HTM


41 
 

 
 

avanços da ciência nunca são desprezados, entretanto o que se deseja é a ética para com 

o ser humano quando precisar da intervenção da ciência. 

 Reprodução Humana Assistida, suas técnicas e métodos, normas e ou resoluções 

legais no Brasil e alguns países, objetos de estudos em inúmeros artigos, livros, e 

congresso acadêmico sobre o tema, têm demonstrado seus sucessos, mas também os 

fracassos de experimentos em pesquisas laboratoriais.  

 

3.5.1 História da Reprodução Humana Assistida 

 

A primeira inseminação artificial de que se tem registro  

 

(...) foi realizada pelos árabes em 1332, em equinos. Porém a primeira 

inseminação registrada pelo saber científico foi realizada em 1779, 

quando um italiano chamado Lázaro Spalanzani colheu o sêmen de 

um cachorro e o aplicou em uma cadela em cio, a qual pariu três 

filhotes.
 43 

 

Essas técnicas, segundo Marisa Decat de Moura et al
44

, foram abandonadas 

pelos pesquisadores da época por serem arcaicas e imprecisas. Porém, com o passar do 

tempo, voltaram as novas tentativas por resultados. Para a ciência da época era 

praticamente um estudo muito difícil a ser realizado e os resultados foram negativos.  

 

3.5.2 Fertilização In Vitro  

 

Marcella Santos traz em suas pesquisas as seguintes informações sobre 

Fertilização in vitro: 

  

(...) história da FIV começou em meados de 1890 quando Walter 

Heape, um professor da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, 

relatou o primeiro caso de transferência embrionária em coelhos. Em 

1934, Gregory Pincus juntou ovócitos e espermatozoides de coelhos, 

na parte superior de vidro de um relógio, e implantou o embrião em 

desenvolvimento em um coelho. Após 14 anos, em 1948, Miriam 

Meken e John Rock conseguiram recolher 800 ovócitos de mulheres, 

mas só em 1959, que Min Chueh Chang, uma investigadora 

reprodutiva chinesa, conseguiu resultado, ou seja, nascidos vivos, a 
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partir de coelhos, com a técnica (KAMEL, 2013). O primeiro relato de 

gravidez em humanos com o uso do método FIV em 1973, pelo 

professor Carl Wood e John Leeton, em Melbourne na Austrália, que 

terminou na morte do embrião em menos de uma semana. Em 1976, 

Patrick Steptoe e Robert Edwards publicaram e relataram uma 

gravidez ectópica vinda da transferência de um embrião no estágio 

final da mórula (WANG; SAUER, 2006) (...).
45

 

 

Na Inglaterra o primeiro bebê de proveta se tornou realidade a partir do esforço 

da ciência na técnica de fertilização in vitro em laboratório.  Deste experimento nasceu 

Louise Brown no Hospital Geral de Oldhman, perto de Manchester no dia 25 de julho 

de 1978. O que mais parecia ficção científica tornou-se realidade naquele dia que nascia 

primeiro bebê de proveta do mundo, “realizado por embriologista Robert Edwards e o 

ginecologista Patrick Steptoe”
46

.  

Os dois cientistas foram criticados por seus estudos e experimentos em animais 

em laboratórios. A técnica artificial para atender a demanda de casais estéreis 

demonstrou enormes desafios à ciência da época.  

No Brasil, no “dia 7 de setembro de 1984, nascia Anna Paula Caldeira
47

, em 

São José dos Pinhais, Paraná. Atualmente mora no E.U.A. “Sua mãe Ilza Maria, tinha 

quatros filhos e não podia mais engravidar”
 48

 e ao se casar pela segunda vez, ela e o 

marido decidiram ter outro filho. O auxílio veio pelas mãos do ginecologista Milton 

Nakamura, pioneiro da fertilização in vitro no Brasil
49

.  

Andressa Corrêa da Silva
50

 explica o que é a fertilização In Vitro é:  

 

(...) A fertilização in vitro com transferência embrionária – conhecida 

pela nomenclatura FIVETE – permite que os espermatozoides 

                                                           
45

 SANTOS, Marcella de Salles dos. A utilização da injeção intracitoplasmática de espermatozoide no 

ovócito como recurso na infertilidade masculina. 2016. 36 f. TCC (Graduação) - Curso de 

Biomedicina, Uniceub, Brasília, 2016. Disponível em: 

<http://repositorio.uniceub.br/bitstream/235/11051/1/21457955.pdf>. Acesso em: 19 out. 2017. 
46

 Ibid. Ref. n ° 43 
47

 JUSTI, Adriana; NUNES, Samuel. Primeiro bebê de proveta do Brasil. Disponível em: 

<http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2014/10/aos-30-anos-1-bebe-de-proveta-do-brasil-diz-nao-ter-

pressa-para-ter-filhos.html>. Acesso em: 07 de abril 2017. 
48

 JUSTI, Adriana; NUNES, Samuel. Op.Cit.  
49

 MOURA, Marisa Decat de. Reprodução humana desde sempre „assistida‟. In: SOUZA. M.C.B.; 

DECAT DE MOURA. M.; Grynszpan, D. (Orgs.). Vivências em tempo de reprodução assistida: o dito 

e o não dito. Rio de Janeiro: Revinter, 2008. Disponível em:  

<https://www.conpedi.org.br/publicacoes/02q8agmu/.../LOLLKsaeD2XtIBL7.pdf>. Acesso em: 17 de 

abril 2017. 

 
50

  SILVA. Andressa Corrêa. Reprodução assistida: da realização do projeto parental ao risco de 

mercantilização do ser humano. 2007. 155 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Direito, Direitos Sociais e 

Políticas Públicas, Universidade de Santa Cruz do Sul, Santa Cruz do Sul, 2007. Disponível em: 

<http://www.dominiopublico.gov.br/download/teste/arqs/cp091668.pdf>. Acesso em: 13 ago. 2017. 



43 
 

 
 

fecundem os óvulos fora do corpo da mulher, quando não é possível a 

realização desse processo em seu lugar natural, ou seja, a trompa de 

falópio. O procedimento é feito em laboratório, mantendo óvulos e 

espermatozoides em uma placa de Petri com meio de cultivo (líquido 

que simula o fluido tubário) e sob o controle de condições ambientais 

como temperatura, umidade, concentração de oxigênio, gás carbônico, 

entre outras. Após o acompanhamento das primeiras fases das divisões 

do embrião, o mesmo é transferido preferencialmente para o útero, 

onde deverá implantar-se e dar início à gestação.  

 

E explica as etapas da fertilização in vitro que compreendem 
 

(...) em primeiro lugar, a estimulação ovariana; em segundo, a 

aspiração folicular; terceiro, a fecundação; quarto, a transferência 

embrionária; e, quinto, o congelamento dos embriões excedentes. A 

estimulação ovariana objetiva o recolhimento do maior número de 

óvulos de ambos os ovários para serem fecundados. Ocorrendo a 

fecundação de mais de um óvulo, aumenta-se a probabilidade de 

obterem-se mais embriões, dessa forma, com a transferência de mais 

de um embrião, são maiores as chances de gravidez. Essa estimulação 

hormonal é composta de duas etapas, isto é, a primeira funda-se em 

bloquear as descargas da hipófise da mulher, mediante a aplicação de 

injeções subcutâneas diárias de agonistas e/ou antigonistas de fatores 

hipotalâmicos (GnRH). Bloqueada a hipófise, começa a segunda 

etapa, a qual compreende estimular hormonalmente os ovários da 

mulher com o auxílio de uma combinação de dois hormônios mais 

usados, que são o Folículo Estimulante (FSH) e o Luteinizansponte 

(LH). Essa estimulação dura de dez a doze dias, sendo que, no 

decorrer desse período, a mulher é submetida a três ou quatro 

ecografias transvaginais para avaliar o desenvolvimento dos folículos, 

bem como são recolhidas amostras de sangue para medir o nível de 

estradiol (hormônio produzido pelo folículo). No momento em que a 

maioria dos folículos alcança o tamanho esperado de 18 a 20mm, é 

injetado o hormônio HCG. Essa aspiração é feita através de punção do 

ovário com uma agulha introduzida na vagina e guiada ao interior dos 

folículos, mediante visualização ecográfica. Em seguida ao 

recolhimento, os óvulos são classificados morfologicamente e 

guardados na incubadora em placas que contêm meio de cultivo.  

 

A fase da amostra de sêmen, segunda a autora, 

 

(...) é obtida por meio da masturbação, podendo ser trazida de casa ou 

realizada no laboratório. O sêmen é processado em laboratório, a fim 

de que se extraia uma população de espermatozoides móveis, que 

também são concentrados em meios de cultivo, onde adquirem 

capacidade para fecundar. A partir do dia em que se fez a aspiração 

folicular, a mulher continua recebendo diariamente apoio hormonal 

com progesterona, sendo mantido até a confirmação da gravidez. Na 

terceira etapa, para que aconteça a fecundação, cada óvulo é incubado 

em um mesmo meio de cultivo com cerca de cinqüenta a cem mil 

espermatozoides previamente preparados em laboratório.  
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Explica que a fecundação  

 

(...) é constatada através da visualização dos pro núcleos (masculino e 

feminino) no microscópio, de dezesseis a vinte horas após a co-

incumbação dos gametas. Se os gametas são normais, a taxa de 

fecundação é de aproximadamente setenta por cento. A transferência 

embrionária é um procedimento ambulatorial, sem necessidade de 

anestesia. O procedimento dura em torno de quinze minutos e baseia-

se no depósito dos embriões, utilizando um estreito tubo de plástico 

chamado cateter no interior da cavidade uterina. Essa implantação do 

embrião inicia no quinto dia após a fecundação. Quatorze dias depois 

de realizada a transferência, é possível identificar a ocorrência ou não 

da gravidez (...).
51

 

 

Marisa Decat, menciona a ressalva do Conselho Federal de Medicina que 

“estipula em quatros número de embriões a serem implantados numa mulher. Com isso, 

tentam-se evitar os problemas como nascimento prematuros de bebê com sequelas 

neurológicas”. 
52

 

 

3.5.3 Inseminação Artificial  

 

A primeira referência publicada no Brasil sobre Inseminação Artificial, foi 

feito pelo Veterinário Epaminondas Alves de Souza, em abril de 1912, no artigo 

intitulado “Inseminação Artificial”, volume 2, da Revista de Veterinária e Zootecnia  

editada no Rio de Janeiro pelo Ministério da Agricultura
53

.  

Marisa Decat, faz uma cronologia sobre o uso da técnica de fertilização in 

vitro. A referida lista de cronologia da autora é extenso, apenas citaremos algumas; 

 

(...) 1790 - primeiro relato de nascimento por inseminação artificial 

com sêmen de marido britânico"; b) 1878 - primeiro relato de 

tentativas de fertilização de ovos de mamíferos fora do corpo; c); 

"1890 - primeiro relato de nascimento por inseminação artificial com 

sêmen doado nos EUA" 54 
 

Fábio de Barros Correia Gomes explica a inseminação artificial no Brasil.  
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A inseminação artificial não se trata de tecnologia atual. Em 1779 um 

pároco italiano, demonstrou que o embrião era resultado de junção de 

um óvulo e um esperma e inseminou artificialmente sapos, peixes, e 

cães. A técnica se propagou com maior rapidez para uso em animais. 

Nos seres humanos, o primeiro relato de inseminação foi realizado em 

1790, pelo escocês Jonh Hunter. Na década de 50 de século passado, a 

inseminação artificial provocou polêmica nos E.U.A e Inglaterra 

quantos aos aspectos legais e morais. Em 1964, a Geórgia tornou-se o 

primeiro estado americano a legitimar criança concebida com esperma 

de doador. Nos anos seguintes, muitos estados americanos adotam leis 

indicando que o doador de esperma não era, para fins legais, o pai da 

criança concebida.
 55

 

 

 Paula Louredo Moraes, explica que na inseminação artificial: 

    

(...) os espermatozoides são introduzidos no interior do útero da 

fêmea, a fim de fecundarem o óvulo, não sendo necessária a retirada 

dos óvulos do seu corpo. Há dois tipos de inseminação 

artificial: a inseminação artificial intracervical (IC), em que o esperma 

é inserido no cérvix; e a inseminação artificial intrauterina (IU), em 

que o esperma é inserido no útero. Na inseminação artificial 

intracervical, o esperma é injetado no cérvix através de uma seringa. 

Esse método reproduz a forma como o esperma é depositado pelo 

pênis, no cérvix, no momento da ejaculação. Na inseminação artificial 

intrauterina, os espermatozoides passam por um “tratamento”, no qual 

somente os que estão aptos a fertilizar permanecem. Feito isso, os 

espermatozoides são depositados diretamente no útero, após a fêmea 

passar por um tratamento que induz a ovulação. A inseminação 

artificial intrauterina tem algumas vantagens sobre a inseminação 

artificial intracervical, porque nesse tipo de inseminação não é 

necessária à presença de muco cervical, importante para a migração 

dos espermatozoides até o óvulo. Outro fator vantajoso é que 

na inseminação artificial intrauterina, como os espermatozoides são 

inseridos além do colo do útero, aumentam-se as chances de 

fecundação, pois haverá um maior número de espermatozoides aptos 

na cavidade intrauterina. (...)
56
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3.5.4 Homóloga  

 

Segundo Bento, a inseminação artificial é definida como tecnicamente homóloga 

quando quem “(...) fornece o sêmen é o marido ou o parceiro da mulher (...)”
57

. 

Portanto, há o “(...) encontro de gametas provenientes dos dois parceiros do casal 

(...)”.
58

 

 

3.5.5 Heteróloga 

 

É a técnica de reprodução que Eduardo Oliveira Leite
59

, explica da seguinte 

maneira: 

 

Por fecundação Heterólga entende-se o processo pelo qual a criança 

que vier a ser gerada por qualquer das técnicas de reprodução assistida 

for fecundada com a utilização de gametas de doadores, dividindo-se a 

fecundação Heterólga “a matre”, quando o gameta doador for o 

feminino, “a patre”, quando se tratar de doação de gameta masculino, 

ou total, quando os gametas utilizados na fecundação, tanto os 

masculinos quanto os femininos, são de doadores. 

 

3.5.6 Injeção Intracitoplasmática de Espermatozoide (ICSI) 

 

Ainda dentro da área da Reprodução Humana Assistida existe a técnica de 

Injeção Intracitoplasmática de Espermatozoide (ICSI - Intracytoplasmic sperm 

injection). Um breve resumo histórico do ICSI é apresentado pelas autoras Marcella 

Santos e Juliane Luiz. 

Marcella de Salles dos Santos cita em seu trabalho o autor Jaffe Terasaki. 

Descreve os métodos defendidos por Pierre que explica que “o método de microinjeção 

de ovócitos, usando técnicas quantitativas, foi inicialmente usado por Pierre de 

Fonbrune em 1930 utilizando uma ameba”60
.  
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(...) Os primeiros experimentos com microinjeção de células 

espermáticas foram realizados por HIRAMOTO (1962), que injetou 

espermatozoide de ouriço do mar dentro do oócito da mesma espécie. 

Como resultado o núcleo espermático não descondensou no 

citoplasma do oócito. Quando o oócito foi inseminado juntamente 

com a injeção espermática, o núcleo espermático injetado participou 

do processo meiótico. Este fato sugeriu que a ICSI por si só não 

promovia a ativação do oócito e consequente descondensação do 

núcleo espermático, sendo necessário para isso um estímulo adicional 

(MARTINS et al., 2001). 
61

 

 

Juliane Luiz Graciano descreve os experimentos em mamíferos: 

 

(...) O primeiro experimento em mamíferos foi realizado por 

UEHARA e YANAGIMACHI (1976). Neste estudo foi observado 

que o núcleo espermático humano foi capaz de se desenvolver em pro 

núcleo quando microinjetado em oócitos de hamster. Estes resultados 

sugerem que, os fatores citoplasmáticos que controlam a 

transformação do núcleo espermático em pro núcleo não são espécie-

específicas. A partir de então, o nascimento de várias espécies por 

meio da ICSI tem sido relatada (THADANI, 1980)”. 

 

E ainda em seus estudos Juliane Luiz Graciano demonstra experimentos em 

bovinos, (...) “Os primeiros estudos em bovinos foram realizados por (WESTHUSIN et. 

al., 1984). Como resultado foi observado à formação de pro núcleos masculino e 

feminino após a injeção de espermatozoides bovinos em oócitos bovinos maturados in 

vitro”.
62

 

Em se tratando de técnicas ICSI descreve os pesquisador da Embrapa Carlos 

Frederico Martins
63

,explicando a Injeção Intracitoplasmática de Espermatozoide vejam:  

 

(...) Em humanos, a primeira gestação através de ICSI foi obtida em 

1992, representando a maior inovação no campo da fecundação 

assistida na espécie humana (PALERMO et. al., 1992). Desta forma, 

após o domínio da técnica de fecundação in vitro, a ICSI constituiu-se 

no mais bem sucedido procedimento para a fecundação humana nos 

casos de severa infertilidade masculina (PALERMO et. al.,1992 e 

1993; VAN STEIRTEGHEM et. al., 1993, a e b). A partir de 1994 a 
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ICSI passou a ser utilizada com sucesso nos casos de 

oligoastenozoospermia e azoospermia (TOURNAYE et. al., 1994 e 

SILBER et. al., 1995). Segundo SILBER et. al. (1995), a maioria dos 

casos de azoospermia hereditária ou adquirida poderia ser tratada com 

o auxílio das técnicas de aspiração microcirúrgica de espermatozoides 

do epidídimo. Desta forma, os espermatozoides do epidídimo tem 

apresentado especial importância porque possui potencial fecundante 

semelhante aos espermatozoides do ejaculado. (...)”. 
 

3.5.7 Conselho Federal de Medicina 

  

Em relação à Reprodução Humana Assistida, no site
64

 de pesquisa do próprio 

Conselho Federal de Medicina, pode ser encontrado um breve resumo histórico sobre 

Resoluções sobre o tema: 

 

1. Resolução n° 1358/1992 - Revogada - Adotava normas éticas para 

utilização das técnicas de reprodução assistida. 

2. Resolução n° 1957/2010 - Revogada - A Resolução CFM n° 1.358/92, após 

18 anos de vigência, recebeu modificação relativas à reprodução assistida, 

o que gerou a presente resolução, que substitui in totum. 

3. Resolução 2.013/2013 - Revogada - Adota normas éticas para a utilização 

das técnicas de reprodução assistida, anexas à presente resolução, como 

dispositivo deontológico a ser seguido pelos médicos e revoga a Resolução 

CFM n°1.957/10. 

4. Resolução 2.121/2015 - Integra – Adota as normas éticas para utilização 

das técnicas de reprodução assistida - sempre em defesa do 

aperfeiçoamento das práticas e da observância aos princípios éticos e 

tratamentos e procedimento médicos tornando-se o dispositivo 

deontológico a ser seguido pelos médicos brasileiros e revogando a 

Resolução CFM n° 2.013/2013, publicada no D.O.U de 9 de maio de 2013, 

Seção I, p.119. 

 

 

3.5.8 Projeto de Lei no Congresso Nacional sobre Reprodução Humana Assistida 

 

Pesquisa no site da Câmara dos Deputados
65

 em Projetos de Lei e Outras 

Proposições, obteve-se as seguintes informações em relação ao tema: 
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Em tramitação 62 Projetos de Leis; dividindo em 32 sim, e 30 não. Tipo de 

Proposição: 48 Projetos de Lei; 5 Indicação; 3 Requerimento; 3 Emenda na Comissão; 3 

Projeto de Lei Complementar; 1 Projeto de Decreto Legislativo e 1 Requerimento de 

Informação. 

O primeiro Projeto de Lei de Inseminação Artificial registrado na Câmara dos 

Deputados data de 1949 PL1226 CTC. Autor: CTC (Comissão Tomadas de Contas) 

Data de apresentação: 19/01/1950. Ementa: Autoriza o Tribunal de Contas a registrar o 

termo do acordo celebrado entre o Ministério da Agricultura e o Governo de Minas 

Gerais, para execução de trabalho de Inseminação Artificial. Situação: Transformado 

em Norma Jurídica. Última ação legislativa: Transformado no Decreto Legislativo n° 

47/50. Data 21/06/1950. Diário do Congresso Nacional 22.06.1950. 

Essa importante informação do Diário do Congresso Nacional Brasileiro, de 

1950, demonstra os primeiros “sinais” da Técnica de Inseminação Artificial aplicado no 

Estado de Minas Gerais. 

Na Câmara dos Deputados existem 2 Projetos de Leis, de autoria do Deputado 

Federal Carlos Bezerra, do Mato Grosso – PL 7591/2017, Ementa: “acrescenta 

parágrafo único ao art. 1798 da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), 

para conferir capacidade para suceder as concebidos com o auxílio de técnica assistida a 

abertura da sucessão.” Situação: Tramitando em Conjunto. E o PL 7880/2017 do 

mesmo autor: Ementa: altera a Lei 9.263, de 12 de janeiro de 1966. Explicação: “Trata 

da permissão para implantação de embriões humanos produzidos por fertilização in 

vitro com intuito de doação de células ou tecidos para utilização terapêutica em irmão”. 

Situação: Aguardando Designação de Relator na Comissão de Seguridade Social e 

Família (CSSF).  

E no Senado Federal
66

 conforme pesquisa no site do Senado Federal em 

Projetos e Matérias, Proposições, os bancos de dados apresentaram 2 Projetos de Lei: 

 

1) Projeto de Lei da Câmara n° 54, de 2002 –Pesquisa – Senado Federal 

proposto pelo Deputado Federal Luiz Moreira que Institui normas para a 

utilização de técnicas de reprodução assistida, encontra-se com tramitação 

encerrada. Motivo ou situação atual da matéria de lei, obtivemos seguintes 

dados informativos: Decisão: arquivada ao final da Legislatura (art.332 do 

RISF), Destino: Ao arquivo; Último local: 04/04 2007-secretaria de 
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arquivo; Último estado: 22/01/2007-Arquivada ao Final da Legislatura; 

Fonte: Diário do Senado Federal páginas 21 suplemento (n° 228-B). 

 

2) Sugestão n° 11/2014 autoria OAB - Seção de São Paulo/OABSP, Natureza: 

Sugestão Legislativa, Ementa: Sugere o Projeto de Lei que altera a Lei n° 

6.015/73, para permitir igualdade de condições à mulher, aos pais homo 

afetivos, socioafetivos, bem como filiação decorrente de reprodução 

assistida proceder ao registro de nascimento do filho, substituindo o Projeto 

de Lei da Câmara n° 16/13.  Decisão: Conhecida. Destino: Ao arquivo. 

Último Local: 13/01/2015- Secretária de Arquivo. Último estado: 

16/12/2014- aguardando leitura parecer (es). Fonte: Publicado no Diário do 

Senado Federal página 10 - 14. Data 17/12/2014. Ação Legislativa: 14h- 

Encaminhado à publicação o Parecer n° 1097, de 2014 CDH, relator 

Senador Randolfe Rodrigues, pelo arquivamento. A matéria vai ao arquivo. 

 

Os avanços de estudos, pesquisas e experimentos são bons para toda 

comunidade científica, nacional e internacional, porém por outro lado há pré-

questionamento sobre a que ponto interferir dentro da ética, moral, deontológica, 

teleológica, etc...; acerca sobre manipulações com embrião humano de no sentido de 

“criar embrião modificado e entres outros” os que requerem por partes de profissionais de 

medicina que se evite tais danos ao embrião. Essa matéria em discussão que caberá 

unicamente ao Poder Legislativo de propor Projeto de Lei que proteja o embrião 

humano de forma jurídica. Há proposta de projeto de lei da Câmara dos Deputados e do 

Senado Federal em andamento.  

 

3.6  SOBRE EMBRIÕES SOBRANTES O QUE FAZER? 

 

No mundo acadêmico de pesquisas sobre embriões, há debates que 

questionam sobre os embriões retirados dos “doadores” para o laboratório de 

fertilização in vitro (crioconservados) dito como “sobrantes, supranumerários, 

excedentes”. O que fazer? Em busca de alternativas para os embriões na esfera da 

comunidade política, ciência, religiosa e sociedade para que se evite o descarte do 

embrião em vida.   

Há relatos de casais heteros que adotaram a ideia de projetos de incentivos por 

parte de pesquisadores científicos na adoção de embriões órfãos em laboratórios e suas 

experiências únicas e como estão hoje os embriões crioconservados (congelados) 

adotados.  
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A proposta para que genitores estéreis adotem os embriões em laboratórios visa 

evitar que ocorram pesquisas com células-tronco-embrionárias, justificada pelos danos 

(destruição) que causam ao ser em desenvolvimento. Células-tronco adultas são eficazes 

e seguras. Cientistas classificam as células-tronco-embrionárias como “material 

biológico inviável”. Tal afirmativa gera polêmica.  

No mundo há milhares de embriões congelados em tanque de nitrogênio, 

condenados por um destino (in) certo que geram questionamento de destruição ou 

adotá-la como filhos (as) adotivos? Afinal o que fazer, e quais as possíveis alternativas 

nas tentativas de salvá-los da destruição?  A difícil tarefa do legislador brasileiro em 

construir um Estatuto Jurídico de Proteção ao Embrião Humano, frente à “nova 

realidade” descoberta e apresentado pela ciência, e suas técnicas viáveis e inviáveis e o 

alto preço na incerteza e angustia do sucesso em ter os filhos como “direito”. 

 

3.6.1 Possibilidade ou não de adoção de embriões por casais 

 

A adoção de embriões pode ser uma alternativa ao seu uso em pesquisas. 

Alguns países que fazem pesquisas e estudos com células tronco, e tem permissão 

“legalizada” para tanto são: Brasil (via judicial STF), Inglaterra, EUA, e Coreia do Sul. 

Grupos contrários apostam na “adoção” de embriões de clínicas de fecundação assistida 

para evitar o descarte ou uso em pesquisas. A adoção pré-natal, expressão que remete 

para o caso de uma mulher que acolhe em seu útero um embrião doado por um casal 

hétero, de fato é uma adoção antes do nascimento.  

Parece ser uma proposta boa o gesto de „doação e adoção‟, o que implica no 

debate é a (i) legitimidade do embrião implantado no útero receptor pelo doador. O que 

não garante a ideia de “filhos legítimos”, mas com estudo e diálogo com a sociedade é 

possível à busca de uma alternativa para dar solução ao embrião sobrante em laboratório 

e evitando-se sua destruição em vida, o que na prática é o mesmo que dizer morte de 

genocídio em massa. 

A palavra sobrantes, excedentários e ou supranumerários vem da parte da 

retirada em excesso de óvulos da mulher e espermatozoide masculino o qual é 

fertilizado após de algumas horas em laboratórios por especialista em fertilização, que 

utilizam técnicas de unir os gametas para formar então o embrião, e são implantados de 

três a quatros embrião no útero da mulher a fim de conseguir a gestação do embrião. Oo 

“sobrantes” em laboratório fica disponibilizado para o casal caso ocorra o insucesso da 
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técnica para uma nova tentativa de fertilização in vitro, por isso que se dá o nome de 

sobrantes. 

Nessa etapa do trabalho será objeto de estudo e debate o que fazer com 

embriões ditos “sobrantes”? 

O bioeticista Faggioni
67

 demonstra preocupação e mostra uma saída possível 

para salvar os embriões. Argumenta que “(...) podemos dizer que, a solução, sugerida 

como um último recurso (extrema ratio) para salvar da morte certa os embriões 

abandonados, tem o mérito de considerar com seriedade o valor da vida, enquanto 

embriões frágeis”.  

Segundo Faggioni no debate de defender a vida do embrião para que não sejam 

destruídos em laboratórios ou serem descartados como “material biológico”, propõe a 

mencionada alternativa, como último recurso, a) “salvar da morte certa”; e, b) “valorizar 

a vida”; c) “adoção do embrião por receptores que querem ser pais adotivos”
68

, por 

entender que sua natureza biológica e fisiológica o impede de conceber por esterilidade 

que lhe causa. Trata-se de “abrir mão para que mulheres solteiras, casadas e em união 

estável possam dar luz aos embriões condenados a morrerem sem conhecerem seus pais 

legítimos e ou adotados, para que se evite a destruições dos embriões”
69

 

Alguns trechos bíblicos
70

 trazem reflexão acerca das vidas “esquecidas e ou 

abandonadas como órfãs” em laboratórios. Cita-se: “acaso pode uma mulher esquecer-

se do menino que amamenta não ter carinho pelo fruto das suas entranhas"? Ainda que 

ela se esquecesse dele, Eu nunca te esqueceria (Is 49,15), e “se meu pai e minha mãe me 

abandonarem o Senhor me acolherá” (Sl 27,10).  

Do ponto de vista Teológico-Ontológico há conflitos no sentido de se evitar a 

destruição da vida. Ao mesmo tempo percorre-se o difícil caminho do diálogo para 

adoção de embriões por pais adotivos que queiram salvá-los do destino (in) certo, dos 

tubos congelados com validade variável entre 3 a 11 anos. A falta de reclamação dos 

pais biológicos sobre estes embriões deixados em laboratórios levante o questionamento 

em porque não se buscar evitar produções desenfreadas de embriões humanos para que 

a vida humana seja de fato respeitada.  
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Há experiências de casais que adotaram embriões abandonados pelos seus 

genitores biológicos em laboratórios. O presente trabalho faz referência aos casos 

apresentados nos Estados Unidos.  Talvez seja possível que os demais países possam se 

espelhar neste modelo. É uma alternativa para estes embriões.  

O artigo que segue transcrito apresenta-se como fonte de informação o jornal 

eletrônico Folha de São Paulo e blog da Canção Nova, seção Opinião. Dr. Francesco 

Scavolini, Doutor em Jurisprudência pela Universidade de Urbino (Itália), especialista 

em Direito Canônico, relata casos de casais que adotaram embriões criopreservados a 

fim de evitar suas mortes ou descartes para uso em pesquisas científicas. Vejamos: 

 

Usar embriões humanos para supostamente curar equivale a matar 

idosos doentes para aproveitar seus órgãos em favor de jovens. Os 

casais espanhóis, italianos e americanos que há pouco mais de dois 

anos adotaram embriões congelados destinados à destruição são hoje 

pais felizes por terem salvo vidas humanas. O primeiro “floco de 

neve” que veio à luz se chama Gerard. Sua história traz importantes 

ensinamentos. Quando foi implantado no ventre de Eva Tarrida, 

mulher espanhola de 41 anos, Gerard era um embrião congelado havia 

sete anos. A salvação de Gerard foi um projeto da clínica Marqués 

(Barcelona, Espanha), que visa unir mulheres que desejam ter filhos 

com embriões produzidos a mais em processos de fertilização in vitro 

e rejeitados pelos pais “naturais” - logo, destinados à destruição e à 

morte. No Brasil, vários cientistas, em suas declarações na mídia, não 

se cansam de definir os embriões congelados como “material 

inviável” que deveria ser sacrificado nas pesquisas para a suposta 

obtenção das “milagrosas” células-tronco embrionárias (células cuja 

aplicação só produziu, no mundo inteiro, teratomas, isto é, tumores). 

Gostaria de ver um eventual encontro desses cientistas com Eva 

Tarrida e o ex-embrião Gerard, congelado por sete anos, para ver se 

teriam coragem de chamá-lo de “material inviável”! Talvez tais 

cientistas ignorem que um dos mais ferrenhos defensores da pesquisa 

com embriões, o cientista Robin Lovell-Badge, teve de admitir que o 

único modo de averiguar a morte e, portanto, a inviabilidade de um 

embrião, é transferi-lo para seu ambiente ideal, o útero, pois já ocorreu 

que embriões julgados inviáveis em laboratório se desenvolvessem no 

ventre materno e nascessem. A imprensa internacional relatou, 

inclusive, nascimentos de embriões congelados por mais de 11 anos! 

Na verdade, usar - portanto, matar- os embriões humanos para 

supostamente curar doentes equivale a matar idosos doentes com a 

justificativa de aproveitar seus órgãos para curar doentes jovens (uma 

lógica digna do pior pensamento nazista!). Por isso, esperamos que o 

Supremo Tribunal Federal julgue inconstitucional o artigo 5º da Lei de 

Biossegurança, que autoriza o uso e a destruição de embriões 

humanos produzidos por fertilização in vitro, acolhendo o “grito” de 

seres humanos inocentes - os embriões - levados à nossa Suprema 

Corte pelo então procurador-geral da República Claudio Fontelês. De 

fato, nossa Constituição, em seu artigo 5º, garante “a inviolabilidade 

do direito à vida”. Essa norma é uma das cláusulas pétreas da nossa 



54 
 

 
 

ordem jurídica, fundamentando inclusive o artigo 2º do novo Código 

Civil, o qual afirma que “a lei põe a salvo, desde a concepção, os 

direitos do nascituro”. É urgente que as competentes autoridades 

permitam a adoção dos embriões congelados e rejeitados pelos pais 

“naturais”. Ao mesmo tempo, é preciso que o poder público 

reconsidere a fertilização in vitro de óvulos humanos, vetando-a, pois 

a possibilidade de fazer nascerem embriões congelados não pode 

absolutamente ser uma justificativa para continuar ou, pior, para 

incentivar a “produção” ou a “fabricação” de seres humanos. A vida 

humana pertence exclusivamente a Deus, e os esposos são chamados a 

viver como fiéis intérpretes do Seu desígnio, sabendo que a vida dos 

seres humanos e a missão de transmiti-la não se confinam ao tempo 

presente nem se podem medir ou entender só por esse tempo, mas 

estão relacionadas com o destino eterno de cada homem e de cada 

mulher. A ciência e a técnica são dons de Deus à humanidade, para 

que esta possa melhorar a qualidade da vida e torná-la mais humana, 

respeitando os limites éticos e morais, sem os quais corre o risco de 

aniquilar a si mesma e à própria natureza. Recentemente, um dos mais 

importantes e respeitados jornais da Itália publicou uma reportagem 

assustadora sobre a incidência de algumas formas de doença - 

especialmente o autismo - nas crianças fruto da inseminação in vitro 

(“Corriere della Sera”, 14/8/06). Tudo isso representa um sinal 

evidente de que o ser humano, feito à imagem e semelhança de Deus, 

não pode ser reduzido a objeto. Dizia o saudoso papa João Paulo 2º 

que “o caminho ensinado por Cristo é aquele do respeito pelo ser 

humano”. Certamente, para o cristão, o mistério de ser humano e de 

tudo o que existe é tão profundo que se torna inesgotável para a 

investigação humana. Ao contrário, quando o homem, como um novo 

Prometeu, constituindo-se presunçosamente em único juiz do bem e 

do mal, faz do progresso o seu ideal absoluto, acaba sendo esmagado 

pelo mesmo progresso. "O século que acaba de se encerrar, por meio 

das ideologias que marcaram tristemente sua história e das guerras que 

o feriram profundamente, está diante dos olhos de todos para mostrar 

qual é o resultado dessa presunção”.
 71

 

 

Se a medicina de um lado busca “alternativa artificial” para ultrapassar a 

barreira da infertilidade humana, então deverá fazer o uso limitado de fecundação 

artificial de no mínimo dois embriões, pois se acontecer em exceder o número de 

embriões haverá sempre interesse mercadológico-econômico, no incentivo desenfreado 

na produção de vida humana. É preciso que os profissionais focalizem o estudo e a 

pesquisa no tratamento de esterilidade reprodutiva humana.  

E, em questão de embriões adotados por casais hétero-esterilidade, que o sigilo 

da origem do doador anônimo não seja mantido para os embriões implantados. O não 

conhecimento da origem biológica pode causar danos psicológicos e sequelas 
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traumáticas. E para os pais biológicos que abandonaram os embriões, qual seria o peso 

desta responsabilidade?  

Se as experiências com casais norte-americanos foram positivas com embriões 

congelados “órfãos”, então é possível adotá-la para os embriões congelados. Ao mesmo 

tempo seria válida a proibição com sanção civil e penal para os profissionais 

responsáveis pela “produção de embriões excedentes”. A comunidade científica também 

precisaria encontrar alternativas definitivas para a preservação da vida dos embriões 

congelados excedentes a fim de que possam se tornar seres humanos em plenitude.  

 

3.6.2 Exemplos no Direito Comparado 

 

Uma análise do contexto global, sobre os destinos dos embriões humanos 

“sobrantes, excedentes, supranumerários” criopreservados não é tratado em legislação 

unificada, pois cada Estado-Nação define o faz de acordo com seus vínculos culturais e 

os valores econômicos, sociais, políticos e religiosos. Jonice Silveira Borges
72

 traz 

abordagem no Direito Comparado em alguns países com relação aos procedimentos de 

embriões humanos congelados. Vejam-se:  

 

A Espanha permite a pesquisa com células-tronco provenientes de 

embriões congelados, depois de transcorridos 20 anos. Na França, o 

Código de Saúde Pública proíbe a experimentação com embriões 

criopreservados, determinando que o uso seja exclusivo para fins de 

aplicação da técnica de reprodução assistida. Na Noruega, a legislação 

veda experimentos com óvulos fecundados e o tempo de estocagem é 

de três anos, depois desse prazo, os não utilizados podem ser 

descartados. Na Bélgica não há regulamentação. Na Inglaterra, o 

prazo é de cinco anos, depois podem ser descartados. Na Áustria, não 

há prazo estipulado para conservação dos embriões. Na França, o 

prazo de conservação é de até cinco anos, após este prazo, podem ser 

doados a um casal infértil ou descartados. Na Alemanha, a lei de 

proteção ao embrião, de 13/12/90, determina a implantação de todos 

os embriões fertilizados, que a implantação não pode exceder a três no 

mesmo ciclo. 

 

Com bases nesses dados fornecidos pela autora Jonice é possível visualizar em 

outros países, como que cada legislador entende e define de forma jurídica o destino dos 
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embriões humanos excedentários. E segue a autora Aline Pinheiro
73

 listando outros 

países em suas legislações. Vejamos:  

 

Na Itália, em abril de 2014, o Tribunal Constitucional considerou que 

proibir a doação viola a Constituição italiana. Assim, libera a doação 

de óvulo e esperma para casal infértil. Com exceção da Áustria, 

Alemanha, Croácia, Suíça e Noruega, todos os países da Europa 

aceitam a doação de óvulos e esperma para reprodução assistida. 

 

No Brasil existe o regulamento do Conselho Federal de Medicina acima citado, 

no qual carece por parte do Legislativo Brasileiro uma adequada lei para o uso de 

técnicas cientifica aplicada em reprodução humana. 

 

3.7 BIOÉTICA E O FUTURO PRÓXIMO   

 

O professor Léo Pessini explica em seus estudos e pesquisas como a Bioética 

observa em pleno século XXI seus maiores desafios intitulado de “o século da 

biotecnologia”
74

 e aponta como os primeiros sinais que inauguram a chamada era do pós-

humanismo ou transhumanismo. 

 A revista cientifica norte-americana Science, listou em 125 perguntas sem 

respostas sobre o Universo, a Vida e o Homem
75

. Os “mistérios não solucionados 

alimentam a ciência com motivação e direção “de Tom Siegfried, jornalista norte-

americano.  

Os 25 mistérios mais detalhados por Science, de diversas áreas do 

conhecimento humano, destacamos os relacionados com o assunto desta reflexão ética 

sobre a chegada do “pós-humanismo”: 

 

[...] b) Genética: por que o humano tem tão poucos genes? Cerca de 

30 mil genes estruturais – metade do genoma do arroz. Em que 

medida, variação genética e saúde pessoal são ligadas? Quais 

mudanças genéticas nos fazem humanos? c) E o Corpo: Qual é a base 
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biológica da consciência e até quando a vida humana pode ser 

estendida? O que controla a regeneração? Como uma célula da pele 

vira uma célula nervosa? Como a memória é armazenada e 

recuperada? Podemos desligar a resposta imunológica de forma 

seletiva? A vacina contra o HIV é possível? d) Biologia: Como uma 

célula somática se torna uma planta? O que determinada à diversidade 

de espécies? Como e onde surgiu a vida? Como evoluiu o 

comportamento de cooperação? Como os grandes quadros surgirão de 

um mar de dados biológicos ? [...]  

 

Pode ser consultado na própria revista à lista completa de 125 perguntas 

desafiadoras para ciência, o que não gera dúvidas pelos fatos de a ciência já ter 

desvendados partes dos mistérios de onde vivemos no planeta terra e universo.      

 Na introdução inicial busca-se a entender o significado da biotecnologia em 

nosso tempo atual, o que é uns desafios à bioética, que também é provocativo para o 

debate em termos de reflexão com a Sociedade, profissionais da Medicina, Direito, para 

adentrar no debate, que precisa dialogar com a ciência que se evita ou impor certo 

limites em termos de pesquisas com ser humanos. 

 

 

4.BIODIREITO. 

O biodireito é um do mais novos ramos jurídicos que visa buscar junto com a 

bioética o estudo para compreensão e diálogo interdisciplinares. Explica André 

Marcelo
76

 que o “(...) novo ramo do estudo jurídico é resultado da conexão, maior e mais 

intensa, entre bioética e direito. Destarte, o biodireito deverá estar conformado por essa nova 

realidade.” E, acrescentando que o biodireito esta relacionado com a vida humana na 

relação, segundo o autor Sá
77

 “(...) médico-paciente, médico-família do paciente, médico-

sociedade e médico-instituições, e os diversos aspectos jurídicos que surgem dentro, fora e por 

causa destes relacionamentos, introduzindo a noção de saúde moral à saúde física e mental.”  

Para o Piñeiro, acredita-se que : 

(...) cremos poder definir biodireito como aquele ramo do saber 

jurídico, didaticamente autônomo, que tem por área de conhecimento 

o conjunto das proposições jurídicas atinentes, imediata ou 
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mediatamente, à vida, desde o momento em que surge um novo ser até 

o derradeiro momento em que não há mais vida, envolvendo, também, 

aquelas que têm por escopo delimitar o uso das novas tecnologias 

biomédicas. (Piñeiro, 2006) 

 

O direito não se separa dos demais ramos da ciência, apenas visa unir-se “esta é 

uma nova forma de analisar as normas de ordenamento jurídico que têm como conteúdo a vida. 

Afinal de contas, a vida é objeto de ordenação desde tempos imemoriais” (Piñeiro, 2006) e na 

várias formas de visualizar na esfera jurídica “o biodireito apreende esse objeto 

(ordenamento jurídico) de uma forma distinta dos outros ramos do saber jurídico."
78

  

O autor chama a atenção para um estudo de forma abrangente, descentralizado 

no sentido de não focalizar a vida humana em si, mas voltado na sua integralidade e 

totalidade desde seu início (fecundação) vivencias até seu declínio natural da vida que 

encerra com a morte natural. Portanto manipular a fase embrionária da vida poderá de 

alguma forma ou outra a busca (des) necessária sem ao menos dialogar, diagnosticar e a 

observar a vida é o desafio ético e moral para ciência. É preciso que a Ciência esteja 

sempre a serviço da vida humana, mas nunca fazer da vida humana espécie de “cobaia”, 

pois os riscos existem, pode ser danosos até mesmo irreversíveis para uma sociedade, o 

que custará altíssimo preço a pagar ao longo do tempo. Nada melhor que dialogar 

buscar sempre uma alternativa que protege e cuida da vida em toda sua fase.  

4.1 JURIDICIZAÇÃO DA BIOÉTICA E SUA RELEVÂNCIA NA SOCIEDADE 

Nessa introdução um breve resumo de uma realidade visível e ao mesmo tempo 

desconhecido da maioria da sociedade que possui de forma parcial ou total, que envolve 

a vida humana de sua origem até o declínio da morte, passando pela fecundação natural 

do espermatozoide e óvulo que forma o início da natureza do embrião humano 

(concepção). Métodos de fertilização de fecundação para casais estéril (homóloga e ou 

Heterólga), o aborto, a eutanásia, a manipulação genética, o patenteamento do genoma 

humano, o transplante de órgãos, a comercialização, ou não, do ser humano, o acesso à 

saúde, a eugenia, a engenharia genética, entre outros temas tão caros ao homem. 

Esses assuntos além de causar grande debate e estudos formais da ciência 

buscam-se em meio ao diálogo soluções de conflitos e ou alternativa para que beneficie 

sempre ao ser humano como pessoa beneficiada para o bem e nunca de forma contrária, 
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de fazer do ser humano uma cobaia de estudos e experimento, o qual é fazer exagero de 

interferir no seu interior a destruição de dignidade de pessoa de um ser em sociedade. 

A sociedade e os demais profissionais e acadêmicos envolvido no estudo e 

debate, provavelmente buscará junto ao Poder Legislativo (Congresso Nacional e 

demais poder legislativo estaduais e municipais) de toda sociedade para conhecer e 

debater os problemas que precisam ser resolvido o quanto antes para que se evite no 

futuro próximo um prejuízo irreversível. 

A nossa legislação brasileira não permite a figura de eutanásia por entender que 

constitui crime de homicídio, ainda que se possa aplicar o privilégio da redução da pena, 

em vista do relevante valor moral do ato (art. 121, §1°, do Código Penal Brasileiro), 

afirma a jurista Maria Helena Diniz “o homem não tem direito de consentir em sua 

morte nem de exigir que outrem o faça.”
 79

 

Veja a posição atual da Igreja Católica em relação à eutanásia e suas 

consequências terríveis e irreversíveis.  

 

 A interrupção de procedimento médicos onerosos, perigoso, 

extraordinário ou desproporcionais aos resultados esperados pode ser 

legítima. É a rejeição da “obstinação terapêutica”. Não se quer dessa 

maneira provocar a morte; aceita-se não poder impedi-la. As decisões 

devem ser tomadas pelo paciente, se tiver a competência e a 

capacidade para isso; caso contrário, pelos que têm direitos legais, 

respeitando sempre a vontade razoável e os interesses legítimos do 

paciente 
80

 

 

Nesse ponto de vista da doutrina católica entende que o profissional da 

medicina busca meios terapêuticos de aliviar ou curar a doença sofrida pelo paciente, 

mesmo que o paciente em sua capacidade de tomada decisão por si próprio como 

“solução” à eutanásia como meio de por fim a vida. A Igreja Católica não interfere na 

decisão do paciente por assim dizer na livre liberdade que o ser humano tem em decidir 

pela continuidade do tratamento disponível pela ciência. 

A relação parte moral no que tange a eutanásia, a Igreja Católica rejeita por 

entender que a eutanásia é um meio direto de por fim a vida “sejam quais forem os 

motivos e os meios, a eutanásia direta consiste em pôr fim à vida de pessoas deficientes, 

doentes ou moribundas. É moralmente inadmissível.”
81

 (CIC n°2277). 
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É na solidariedade e responsabilidade em vida comunitária que desde cedo se 

aprende a cuidar da vida desde o início até seu fim último “o lar constitui um ambiente 

natural para a iniciação do ser humano na solidariedade e nas responsabilidades comunitárias. 

Os pais ensinarão os filhos a se precaverem dos comprometimentos e das desordens que 

ameaçam as sociedades humanas”
82

 (CIC n° 2224). 

 É verdade que o tema bioética não lhe é função de sua competência veja o 

porquê “a Juridicização não é, propriamente, da bioética, em razão de sua própria essência, 

mas, antes, é dos fatos respeitantes à vida e à morte dos seres humanos, incluindo-se as novas 

tecnologias e o meio ambiente também, pois vem a interferir na qualidade de vida dos 

homens.”
83

 (Piñeiro, 2006). 

No difícil diálogo construtivo e na missão de regulamentar as questões que 

mais importam ao biodireito “transplantes mas também quanto ao estatuto do embrião 

humano, à eutanásia, à manipulação genética, à clonagem humana etc.”.
84

 (Piñeiro, 2006).   

Para a jurista Maria Helena, ressalta impor limite à modernidade da ciência,  

(...) urge, portanto, a imposição de limites à moderna medicina, 

reconhecendo-se que o respeito ao ser humano em todas as suas fases 

evolutivas (antes de nascer, no nascimento, no viver, no sofrer e no 

morrer) só é alcançado se estiver atento à dignidade humana.
85

 

 

A nossa legislação brasileira infraconstitucional deverá estar impregnada do 

respeito à dignidade humana, no qual já traduz a impossibilidade de estabelecer 

desigualdades jurídicas baseadas na origem, na “raça” (etnia), no sexo, na cor, na idade 

e em outras formas de discriminação, como que se dá, por exemplo, com base no fator 

religioso. A bioética deve ser voltada para dedicação com o: respeito pela dignidade 

humana. 

Maria Helena se servindo com seus ensinamentos, impõe-se: 

 

(...) biologização‟ ou „medicalização‟ da lei, pois não há como 

desvincular as „ciências da vida‟ do direito. Assim, a bioética e o 

direito caminham pari passu na difícil tarefa de separar o joio do trigo, 

na colheita dos frutos plantados pela engenharia genética, pela 

embriologia e pela biologia molecular, e de determinar, com 

prudência objetiva, até onde as „ciências da vida‟ poderão avançar 

sem que haja agressões à dignidade da pessoa humana (...). 
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Em uma plantação de trigo é possível observar quantos joios existem e 

confundem como trigo fosse!  Assim por dizer que a insegurança jurídica mal elaborada 

torna-se a lei imperfeita.  Vejamos a advertência de Georges Ripert: 
86

 

 

(...) a insegurança jurídica nasce quando a lei é mal elaborada. Pode 

parecer menos perigosa que a insegurança derivada dos fatos, mas, em 

realidade, ela é mais grave, visto que é destruidora da autoridade e 

insidiosamente conduz um país à anarquia. 

 

Ainda, Georges Ripert demonstra o caminho para condições imprescindíveis 

que devem coexistir para conduzir a esse sentimento de segurança jurídica: 

 

(...) necessário que a lei seja regularmente estabelecida, que seja 

conhecida daqueles a quem ela deve aplicar-se, que ela edite 

disposições claras e precisas. Caso contrário, se a regra imposta não 

emana do legislador, ou se ela não é regularmente promulgada, ou se 

ela é impossível de conhecer ou de compreender, os homens perdem 

toda direção, não sabem mais o que é permitido ou defeso acha em sua 

ignorância uma escusa a suas condutas e vivem na incerteza sobre a 

extensão de seus direitos.
87

 

 

O conceito de Juridicização da bioética, no entanto pode e deve ser 

compreendida em outro sentido. Seria inapropriado dizer que direito e bioética é 

conexão de matéria, mas antes uma conexão do tipo metodológico. Buscando se 

aprofundar e conhecer a complexidade desse novo ramo da ciência, há que se buscar por 

meio de diálogo no sentido de respeitar a dignidade de pessoa humana e a liberdade 

científica respaldada na Carta Magna art.5, IX. O que sempre ocorrerá conflitos de um 

lado a busca de novas intervenções biotecnológica podendo ou não interferir no 

paciente, talvez de forma antecipada algumas precauções mais confiáveis à cura da 

determinada doenças, evitando-se assim prejuízo e danos. 

 

4.2 OS PRINCÍPIOS JURÍDICOS SOBRE A BIOÉTICA 

 

O vocábulo princípio é polissêmico, pode ter mais de um significado. Vejamos 

o que diz Piñeiro: 
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a) momento ou local ou trecho em que algo tem origem; b) causa 

primária; c) elemento preponderante na constituição de um corpo 

orgânico; d) preceito, regra, lei; e) base, germe; f) fonte ou causa de 

uma ação; g) proposição que se põe no inicio de uma dedução, e que 

não é deduzida de nenhuma outra dentro do sistema considerado, 

sendo admitida, provisoriamente, como inquestionável.
88 

 

E buscando em dicionários jurídicos “significam os pontos básicos, que servem de 

ponto de partida ou de elementos vitais do próprio Direito. Indicam o alicerce do Direito"
89

. E 

o dicionário compacto jurídico traduz “Lei, doutrina, ou acepção fundamental em que outras 

são baseadas".
90

 

O significado dos princípios jurídicos fundamentais o qual esclarece Celso 

Antônio Bandeira de Mello: 

 

(...) mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, 

disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas 

compondo lhes o espirito e servindo de critério para sua exata 

compreensão e inteligência, exatamente por definir a lógica e a 

racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a tônica e lhe 

dá sentido harmônico 
91

. 

 

Segundo Karl Larenz, acredita-se que os princípios ético-jurídicos são: “(...) o 

princípio não contém nenhuma especificação de previsão e consequência jurídica, mas 

só uma „ideia jurídica geral” 92. Explica que “(...) é extremamente impróprio distinguir 

princípios jurídicos de normas jurídicas”93. Para o autor, princípios e normas são de 

fatos a mesma fonte do conhecimento do estudo e conhecimento. 
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Para Del Vecchio: 
94

 

 

(...) a verdade é, precisamente, o contrário: a fonte inexaurível do 

Direito é constituída pela natureza das coisas, tal como esta pode ser 

apreciada pela nossa razão. A esta, que uma tradição muitas vezes 

milenária chama direito natural, teve o legislador italiano à intenção 

de se referir, entendendo por princípios gerais do direito os meios cujo 

emprego permitiria suprir as deficiências inevitáveis das suas 

prescrições positivas. 

 

Os princípios vêm antes de tudo, fonte de direito natural, pensamento da 

filosofia grega, o qual o estudo contempla a observação o qual se extraí o conhecimento, 

ou seja, a observação da ordem natural das coisas. 

 

4.3 A BIOÉTICA E SEUS PRINCÍPIOS  

 

A partir de 1979, com a publicação do livro escrito por Tom L. Beauchamp e 

James F. Childress, intitulado de Principles of Biomedical Ethics - princípios 

identificados pelo Relatório de Belmont o qual ganharam foro de cânones (normas, 

regra). Os autores acrescentaram mais um princípios no qual se transcreve “o da 

autonomia, o da não-maleficência, o da beneficência e o da justiça.” 

O princípio da autonomia da pessoa prevalece como ato de vontade e dotado 

de liberdade, significa dizer que deve conferir o valor da pessoa envolvida no ato 

biomédico. Assim esclarece Walter Piñeiro “(...) o paciente deixa de ser objeto e passa a 

constituir um ser humano dotado de razão e vontade própria, decidindo, conscientemente, a 

respeito dos procedimentos que lhe dizem respeito". 

Segundo Manuel Atienza
95

, na obra estudada não encontram tais formulações 

exatas acerca dos princípios, (...) “a preocupação cinge-se às interpretações de cada um 

deles e, também, aos problemas que surgem quando do inter-relacionamento entre todos”. A 

Carta Magna consagra a vida como bem supremo e, inspirado no art. 1°, III da CF/88, o 
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jurista José Afonso da Silva
96

, descreve que ela “é um valor supremo que atraí o conteúdo 

de todos os direitos fundamentais do homem, desde o direito à vida”  

Joaquim Clotet
97

 entende que, 

 

(...) exige que aceitemos que elas se autogovernem, ou seja, 

autônomo, quer na sua escolha, quer nos atos”. O princípio da 

autonomia requer que o médico respeite a vontade do paciente ou de 

seu representante, assim como seus valores morais e crenças. 

Reconhece o domínio do paciente sobre a própria vida e o respeito à 

sua intimidade. Limita, portanto, a intromissão dos outros indivíduos 

no mundo da pessoa que esteja em tratamento. 

 

O segundo princípio abordado por Piñeiro, o da beneficência; “(...) traduz a 

exigência de o médico, ou pesquisador, guiar sua atividade no sentido de melhor atender os 

interesses do paciente, no sentido de lhe fazer o bem”. 

De acordo com o Estatuto de Ética Médica seus princípios fundamentais, em 

seu art. 2°: “o alvo de toda a atenção do médico é a saúde do ser humano, em benefício da qual 

deverá agir com o máximo de zelo e o melhor de sua capacidade profissional”.  

O profissional médico durante toda sua formação acadêmica recebeu toda 

instrução voltado para o paciente na tentativa ou alternativa de curas os males que 

atinge o corpo (doenças), portanto sempre buscará o benefício para o paciente, e nas 

pesquisas científicas tem o apoio como base de conhecimento nas descobertas de novos 

remédios como transcreve Pessini-Barchifontaine
98

:  

 

(...) o critério fundamental era o da beneficência que, na busca do bem 

do paciente, privilegiada o papel do médico". Com o critério de 

autonomia, há uma reviravolta completa na relação médico-paciente. 

Emergiu uma relação não mais de sujeito (médico) e objeto (paciente), 

mas de sujeitos (médico e paciente).  
 

Para José Roque Junges
99

, a beneficência “(...) inclui não apenas a atitude de 

impedir e remover danos e prover benefícios, mas também equilibrar os possíveis danos de uma 
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ação. Assim, beneficência, em geral, é composta de dois subprincípios: prover benefícios e 

ponderar benefícios e danos (...)”.  

Continua José Roque Junges, o terceiro princípio é o da não maleficência, que 

impõe “ao profissional a realização de seu trabalho de forma a não pôr em risco seu paciente. 

Não havendo como se excluir o risco, ou os riscos, deve-se optar pelo que acarrete menos 

sofrimento.” 

O atual Código Civil 2002 trata no art.159 em reparar os danos por ação ou 

omissão voluntária, negligência, ou imprudência, ou imperícia, violar direito, ou de 

qualquer modo causar prejuízo à terceiro fica obrigado a repara os danos. 

Caio Mario da Silva Pereira
100

 diz que o Código Civil destaca que “(...)certas 

profissões, não exclui a responsabilidade de outras. Apenas leva em consideração a 

responsabilidade das pessoas que indica, considerando as falhas cometidas como casos 

especiais de culpa (...)”.  E continua Caio Mario da Silva Pereira o qual menciona alguns 

“ (...) médicos, cirurgiões, dentistas, farmacêuticos e parteiras, estabelece que respondem uns e 

outros pelos danos que venha alguém a sofrer imperícia, imprudência ou negligência deles” . 

Sílvio Rodrigues
101

 diz que a assinatura contratual deixa dúvida em relação à 

profissão “responsabilidade de tais profissões é contratual, e hoje tal concepção parece 

estreme de dúvidas". Mas, acrescenta Sílvio Rodrigues que “(...) a responsabilidade do 

médico no campo do contrato é limitada, pois, em rigor, o fato de o esculápio não conseguir 

curar o doente não significa que inadimpliu a avença. Isso se dá porque, ordinariamente, a 

obrigação assumida pelo médico é uma obrigação de meio e não de resultado”.
 102

 

O atual Código de Defesa do Consumidor com base de estudo do autor 

Benjamin
103

, em seu art. 14, § 4°, exclui da responsabilidade objetiva (a que independe 

de culpa) profissionais liberais, médicos, dentistas, arquitetos, advogados etc., que 

continua a ser regida pela verificação de culpa.“No entanto, a exceção aplica-se, por 

seguinte, apenas ao próprio profissional liberal, não se estendendo as pessoas jurídicas que 

integre ou para as quais preste serviços”. 
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Uma observação: não estão envolvidos os profissionais sujeitos às leis civis, 

penais e administrativos, caso haja vínculo funcional com pessoa jurídica de direito 

público ou privado. 

E o quarto princípio, da justiça impõe uma equânime distribuição dos bens e 

benefícios no que se refere ao exercício da medicina, diferente do já conhecido principio 

da igualdade jurídica. 

Para o doutrinador Sampaio Dória
104

, “igualdade consiste, não em estarem às 

portas de êxito abertas a uns e fechadas a outros, mas em se abrirem a todos as portas 

de ingresso ao exercício dos direitos com que cada um promova sua felicidade”. 

Observa-se que, de um lado não há igualdade absoluta, ideal entre os 

indivíduos em sociedade, afirma Maximiliano
105

: 

 

A hereditariedade, as diferenças de meio em um país vastíssimo e a 

educação formam tipos diversos, com aptidões multiformes, ao lado 

de indolentes e ineptos. "A desigualdade física, moral e intelectual é 

um fato, que a lei reconhece e, por vezes, aprecia e apura como sucede 

na seleção de pessoal para as funções públicas. 

 

Com base nessas referências de doutrinas incumbe-lhe em questão crucial é 

decidir qual critério diferencial que poderá ser escolhido para tratar desigualmente os 

desiguais. Cabem lhe a dizer que há uma “mentalidade de pensamento” de forma 

distorcida entre as pessoas leigas da sociedade o termo igualdade e desigual no sentido 

jurídico pelo simples fato que são apenas os profissionais liberais que com estudos mais 

aprofundados consegue distinguir bem essa realidade de tratamento desigual aos 

desiguais. 

No Brasil apesar de ainda existem muitas pessoas em nível de pobreza ou até 

mesmo sem escolaridade em comparando aos que possuem escolaridade de nível 

superior, e subiram de classe com esforços e estudos para viverem numa realidade de 

desigualdade aos desiguais. 

Sérgio Ferraz
106

 faz ressalva fundamental para saber qual conteúdo jurídico do 

princípio da igualdade, para sua validade de legitimidade “(...) é necessária uma 

                                                           
104

 DÓRIA, Sampaio. Curso de Direito Constitucional. V. I. São Paulo: Cia. Editora Nacional, 1946. 

Apud SOARES, André Marcelo Machado; PIÑEIRO, Walter Esteves. Op. Cit., p. 92. 
105

 MAXIMILIANO, C. Comentários à constituição brasileira. V. III. São Paulo: Freitas bastos,1948. 

Hermenêutica e aplicação do direito. São Paulo: Freitas Bastos. 1941. Apud SOARES, André Marcelo 

Machado; PIÑEIRO, Walter Esteves. Op. Cit., p. 92. 



67 
 

 
 

investigação profunda para descortinar-se o traço de legitimidade que justifica determinado 

fator discriminatório”. 

Vivemos em uma sociedade a qual temos por regras jurídicas constituídas a 

Constituição Federal do Brasil publicada em 1988, que é a supremacia jurídica de uma 

nação-sociedade, juridicamente coordenada e regulamentada para assim reger os 

indivíduos em seus direitos e deveres dentre os membros da sociedade. 

O que diferencia os membros da sociedade, podemos verificar os primeiros 

critérios diferenciadores reside no sexo. De acordo com a Constituição em seu art. 5°, I, 

cita que “Homens e Mulheres são iguais em direitos e obrigações”, conforme estabelece em 

seus preceitos, o que levar concluir que não são iguais. Vejamos a forma de tratamento 

jurídico que lhe é dado quanto à concessão de licença-maternidade (art.7°, XVIII) e a 

licença-paternidade (art.7°, XIX).  

É possível verificar conduta discriminatória de pessoas deficientes a qual a 

Carta Magna protege contra qualquer meio de agressão a pessoa com deficiência e 

incentiva de um lado a admissão como trabalhadores. Vejamos o art. 37, VIII: “a lei 

reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de 

deficiência e definirá os critérios de admissão”. 

 O Piñeiro observa que  

 

(...) se os princípios bioéticos forem considerados uns 

independentemente dos outros, podemos chegar à conclusão de que é 

impossível sua utilização. Eles seriam destituídos de utilidade. E não é 

seu objetivo. Eles devem contribuir para o equacionamento das 

questões bioéticas, mesmo que inter-relacionamento seja conflitivo. 
107

 

 

Nessa mesma linha de raciocínio o Professor Bento, que concorda com Walter 

Piñeiro, faz um alerta acerca da bioética. Vejamos:  

 

Ao falar sobre bioética, é fundamental persistir na desmitificação da 

visão de que é uma teoria, uma doutrina ou uma religião que chegou 

para que todos saibam o que fazer e o que não fazer. Não é assim, 

porque, o dia em que for dessa forma, deixará de ser bioético, ramo da 

filosofia moral e da ética voltado para a hierarquização de valores 
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referentes à vida e à saúde, e passará a ser apenas nova teoria de 

obediência a uma verdade circunstancial.
108

 

 

O grande dilema da sociedade é a ausência de conhecimento ou acesso as 

informações, busca de tratamentos para si. 

A saúde é um instrumento que precisa estar acessível a toda população que o 

necessita, para sua sobrevivência. 

 

4.4 A IMPORTÂNCIA DAS RELAÇÕES ENTRE DIREITO E MORAL PARA A 

CONSTRUÇÃO DO BIODIREITO 

 

Para Betioli a palavra “direito”, em português, surgiu aproximadamente no 

século XIV, na idade média, provindo do baixo latim. “Origina-se do adjetivo directus- 

qualidade do que está conforme a reta; o que não tem inclinação, desvio ou curvatura; é 

particípio do passado do verbo dirigere, equivalente a “guiar, conduzir, traçar, alinhar, 

endireitar, ordenar.”
 109

 

Para Paulo Nader
110

, a moral tem figura e característica de bem e o bem na sua 

totalidade e essencialidade:  

 

(...) à moral esta se identifica, fundamentalmente, com a noção de 

bem, que constituiu seu valor. As teorias e discussões filosóficas que 

se desenvolvem em seu âmbito giram em torno de conceito de bem. 

(...) Consideramos „bem‟ tudo aquilo que promove a pessoa de uma 

forma integral e integrada. Integral significa plena realização da 

pessoa, e integrada, o condicionamento a idêntico interesse do 

próximo.  

 

Podemos compreender que direito visa à sanção punitiva conforme a norma 

vigente, e amoral visa pelo bem, pois o bem voltado a norma subjetiva do homem em 

seu interior na sua integralidade e integrado no qual direito é a norma de conduta reta. 

Nos aspectos religiosos a moral é compreendida como lei moral natural veja o 

Catecismo da Igreja n° 1954 . 

 

o homem participa da sabedoria e da bondade do Criador, que lhe 

confere o domínio de seus atos e a capacidade de se governar em vista 
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da verdade e do bem. A lei natural exprime o sentido moral original, 

que permite ao homem discernir, pela razão, o que é o bem e o mal, a 

verdade e a mentira.
111

 

 

Portanto a Igreja Católica também lhe compete o estudo da moral, pois entende 

que a moral é original e natural do homem dado pelo Criador, para que o homem seja 

conduzido de forma reta sem desvio para o pecado, pois a moral lhe ordena a olhar o 

que é o bem e o mal o verdadeiro e mentira, pois conhecendo os princípios evita-se 

antes discernir para o bem. 

Alguns escritores levam em consideração o enfoque religioso, vejamos o autor 

José Roque Junges apud Soares e Piñeiro (2006, p. 95) 
112

 

 

(...) as preocupações bioéticas surgiram num contexto religioso. Os 

autores que colaboraram inicialmente para a consolidação da bioética, 

como um novo ramo do saber, eram teólogos, filósofos e médicos de 

inspiração explicitamente cristã. Nesse sentido, pode-se dizer a fé e a 

teologia já tem um lugar adquirido nessa discussão. 

 

Continua adiante José Roque Junges apud Soares, Piñeiro 
113

 

 

(...) respeito absoluto à dignidade de todo ser humano, como filho de 

Deus, deve caracterizar toda pessoa que quer traduzir a sua fé em 

caridade. Nesse sentido, a primeira e mais importante contribuição 

seria a de chamar a atenção para as situações-limites que atentam 

contra a vida e a saúde de seres humanos fragilizados [...], a 

manipulação de grupos frágeis a serviço da pesquisa científica, a 

discriminação dos pobres no atendimento à saúde. Esta preocupação 

não é uma exclusividade das pessoas de fé, mas deve ser umas 

contribuições primordiais.  

 

Assim o Catecismo da Igreja também revela o termo caridade: (CIC n° 1827). 

 

O exercício de todas as virtudes é animado e inspirado pela caridade, 

que é o „vinculo da perfeição‟ (Cl 3,14); é a forma das virtudes, 

articulando-as e ordenando-as entre si; são fonte e termo de sua 

prática cristã. A caridade assegura e purifica nossa capacidade humana 

de amar, elevando-a a perfeição sobrenatural do amor divino.
114 
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Para Pessini-Barchifontaine, a teologia tem sua parte de contribuição para o 

bem da sociedade e do individuo em si “(...) a cosmovisão antropológica, em que baseia a 

teologia, capaz de contribuir com um necessário horizonte de sentido para a vida humana, a 

saúde, o sofrimento e a própria morte”. 

Para Miguel Reale
115

 o duro trabalho e estudo acerca do direito e moral numa 

sociedade que se encontra “diante de um dos problemas mais difíceis e também dos mais 

belos da Filosofia Jurídica”  

As normas técnicas têm características principal de indicar a maneira de agir 

para atingir um objetivo determinado, assim observa Khorkounov: 

 

(...) há tantas normas técnicas quantos sãos os fins do homem, e cada 

norma persegue somente um objetivo preciso e determinado. No 

entanto, em decorrência de apenas mostrar um fim a atingir, elas não 

fornecem os meios necessários para introduzir a harmonia na 

realização de vários fins.
 116

 

 

As relações existentes de duas espécies de normas jurídicas não são tarefas 

fáceis de estabelecerem, para que alguns doutrinadores chegam qualificá-las como 

“cabo dos naufrágios da ciência jurídica”, para tanto existem três teorias relacionado ao 

assunto, vejamos o que Peña explica: “teoria dos círculos concêntricos, a dos círculos 

secantes e a das linhas paralelas.”
117

 

 

O autor Piñeiro (2006) explicará as três teorias formuladas por Peña: 

 

1) Pela teoria dos círculos concêntricos, “relação como se o direito fosse um circulo 

dentro de outro maior, o da moral". O direito é um setor, uma parte da moral, que 

estabelece as bases da existência humana na sociedade, o mínimo ético 

necessário para a vida em sociedade. 

2)  Pela teoria dos círculos secantes, “o direito passa possuir um campo, um setor, 

que, não é imoral, é pelo menos amoral”.  

 

Para Miguel Reale
118

, pela teoria das linhas paralelas, “o direito e a moral não 

podem comparar-se, assim como duas linhas paralelas jamais se encontram, e nunca 
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chegam a coordenar os seus princípios" dessas duas representações, a primeira 

corresponde a uma concepção ideal, e a segunda, uma concepção real, ou pragmática, 

das relações entre direito e a moral. 

Alguns autores distinguem a diferença entre moral e direito se realiza de forma 

lenta ao decorrer do tempo; Del Vecchio
119

 “(...) a tradição, o costume atávico envolvem o 

individuo com toda a sua grande autoridade, acompanham-no em toda a sua vida; Moral, 

Direito, Religião surgem aí os englobados”. 

Para o autor Peña
120

 no tempo primitivos os povos já tinham sentimentos “nos 

povos primitivos existe e o sentimento de Direito, completamente independente da ideia do 

Dever, o conceito da Justiça e da equidade, a organização jurídica da sociedade, com reis, 

juízes etc.”  

Assevera Felice Bataglia 
121

 que:  

 

(...) a necessidade da distinção reaparece quando na ordem jurídica se 

hierarquizam o direito divino, o natural e o humano, encontrando-se 

correções para o direito propriamente dito no direito equitativo ou da 

equidade, ou quando ao direito perfeito se contrapõe o imperfeito. 

 

Para Khorkounov enfatiza que  

 

(...) teorias individualistas extremas que estavam em voga nos séculos 

XVII e XVIII conduziram, em seu desenvolvimento, à negação de 

toda relação entre moral e o direito. A oposição alardeada servia como 

um instrumento na luta de liberdade de consciência e, em geral, pela 

liberdade individual contra o sistema de tutela exagerado do 

Estado.
122

 

 

Para Peña o autor descreve no que diz respeito à relação entre direito e a moral, 

onde cada autor costuma apresentar sua própria contribuição, sem angariar a aceitação 

total e absoluta, ou seja, cada autor livre e individual apresente o direito e a moral de 

forma livre. 

 

(...) acrescenta que a moral é unilateral, enquanto o direito, bilateral 

(ou alteridade); a moral implica um dever no sujeito, enquanto o 

direito implica um ser correlativo ao sujeito do direito; a moral 
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apresenta uma projeção de eternidade; o direito tem dimensões 

temporais.
123

 

 

E, ainda a doutrina de forma sintética mais preponderante, o próprio Peña  

chega as seguintes conclusões: 

 

1° Não existe antítese, contradição, nem antagonismo entre a Moral e 

o Direito. 2° Não existe, nem é admissível, na teoria nem na prática, a 

separação entre a Moral e o Direito. 3° Não existe, nem deve dar-se, a 

confusão, a unidade e identidade entre a Moral e o Direito. 4° Entre a 

Moral e o Direito existe uma perfeita distinção, exigida por seu 

respectivo princípio fundamental, por seu objeto e por seu fim. 5° 

Entre a Moral e o Direito existe em comum princípio de união 

regulador da conduta racional e social do homem, dentro da ordem 

moral e jurídica, para lograr o fim individual e o bem comum. 6° A 

união entre a Moral e o Direito, essencialmente distinta da unidade e 

da identidade, põe em relevo a independência de suas respectivas 

esferas de ação e permite distinguir os caracteres próprios, o objeto e a 

finalidade da Moral e do Direito.
124

 

 

Conforme Peña define em suas conclusões especificando e citando o autor Del 

Vechio sobre o entendimento:  

 

A moral impõe ao sujeito uma escolha entre as ações que pode 

praticar; mas refere-se só ao próprio sujeito. Assim, leva a confrontar 

entre si actos diversos do mesmo sujeito. Coisa diferente se passa com 

o Direito: este leva a confrontar entre si atos diversos de vários 

sujeitos.
125

 

 

A moral e o direito têm diferenças, mas ao mesmo tempo caminham juntos. A 

moral esta na conduta própria do indivíduo na unilateralidade, o que significa dizer que 

a moral não é coercível de correção pelo direito, já o direito é coercível de bilateralidade 

que é constranger alguém a cumprir uma conduta em face de outrem, que por razões 

lógicas só existe nas categorias jurídica de atuar, para que na atuação do direito o sujeito 

seja repreendido perante autoridade jurídica, e a moral é o próprio sujeito que auto 

corrige a si mesmo. O direito não é absolutamente independente da moral, é ao 

contrário, esta face a face, numa relação de subordinação. E o fim é agora uma 

realização da moral. 
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4.5 DIREITOS DA PERSONALIDADE 

 

4.5.1 Inicio e fim da personalidade 

 

O dicionário Houaiss
126

 explica quatro formas de personalidade: 1) conjunto de 

traços morais distintivos de uma pessoa; caráter; 2) qualidade essencial de uma pessoa; 

caráter; originalidade; 3) aspecto que alguém assume e projeta em público; imagem; 4) pessoa 

célebre. 

O Dicionário Compacto Jurídico
127

 descreve dentro do contexto jurídico a 

descrição de personalidade: 

 

É a possibilidade jurídica de adquirir direitos e contrair obrigações. A 

personalidade civil se adquire com o nascimento com vida, como 

determinam os artigos 2° a 4° do atual CC. Os direitos da 

personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis. Avanço 

importante do novo CC é o direito de personalidade. Existe uma 

tendência de incluir no art. 2° do CC os direitos do embrião por causa 

da clonagem, havendo uma grande corrente de opinião que defender 

ser o embrião um ser vivo e com direito à vida. 
 

E continua o dicionário explicando a personalidade jurídica: 

 

Pode ser de: I - direito público interno (a União, os Estados, o DF e os 

Municípios, as autarquias, e demais entidades de caráter público, 

criados por lei; Estados estrangeiros e todas as pessoas regidas pelo 

direito internacional público e externo); II - direito privado (as 

associações, as sociedades, as fundações). Sua existência começa com 

a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, 

quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo. 

A elas aplicam-se, no que couber, a proteção dos direitos da 

personalidade. 

  

Ao longo da descoberta em escavações por cientistas arqueólogos pôde 

descobrir que o homem erecto do passado apenas evoluiu no transcender do tempo na 

sua capacidade física e inteligência na construção de uma sociedade, na convivência da 

mesma espécie de sua personalidade. O homem tem seu inicio de pessoa, mas seu fim 

termina como pessoa deixando-a de ser na morte-fim.  
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Paulo Nader descreve a pessoa natural no decorrer da historia da humanidade 

no qual descreve a palavra pessoa “que hoje identifica o portador de direitos e obrigações, 

provém do vocábulo latino persona e tem a sua origem na Antiguidade Clássica.”, conforme o 

autor Nader em seu livro, acrescenta-se as palavras de Aulo Gelio no qual esclarece:  

 

(...) para designar a máscara, larva histrionalis, que os atores usavam 

em suas apresentações nos palcos, com o fim de tornar a sua voz mais 

vibrante e sonora. Em sua evolução semântica, persona passou a 

denominar o próprio ator, o personagem, para depois estender o seu 

significado e indicar, genericamente, o homem.
128

 

 

 Nader nos ensina ainda que o homem tem seu início e fim, qual a doutrina do 

direito descreve o início e o fim último de forma jurídica dentro da sociedade, e 

apresenta duas correntes a respeito do inicio da personalidade humana. Na primeira 

corrente o qual considera que “a partir do nascimento com vida” e a segunda corrente 

defende sustentando que “indica o momento da concepção”. O legislador brasileiro optou 

pela primeira corrente que defende nascimento com vida por ter “garantia” do 

nascimento com vida, ou seja, antes não é vida em desenvolvimento garantido, porém 

por outro lado os doutrinadores defendem “desde o momento da concepção” entre ele o 

próprio autor Paulo Nader, Teixeira de Freitas, Nabuco de Araújo e Felício dos Santos. 

A questão do nascituro é regulada como matéria no art. 2° da Lei Civil “a 

personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, 

desde a concepção, os direitos do nascituro” os doutrinadores esclarece que a lei alcança 

ipso facto a condição do embrião. De acordo com o art.6 do Código Civil Brasileiro a 

personalidade jurídica cessa com a morte e pela declaração de ausência por ato do juiz. 

O Carbonnier
129

 esclarece que “(...) preexiste ao nascimento, no sentido de que a 

criança simplesmente concebida, ainda que não nascida, já é apta a ser sujeito de direito, e 

precisamente a herdar”. 

O Pagé
130

 afirma sua tese semelhante ou próxima de Carbonnier a seguinte 

justificativa “quando a criança reveste estas condições, ela permite, em princípio, fizer 

retroagir a existência da personalidade à época da concepção”. 
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Jacqueline Minella
131

, em sua tese de monografia defende que: “Os direitos da 

personalidade são definidos como direitos imateriais inerentes à pessoa humana que foram 

sendo reconhecidos pela doutrina e jurisprudência como inalienáveis, pois não possuem 

conteúdo econômico direito e imediato”. (...). 

 

Para Pontes de Miranda
132

, em seu “raciocínio jurídico ilógico” traz controvérsia 

que “pessoa não existem como pessoa”, vejamos: “seria ilógico a relação entre pessoa que 

não existe e pessoa que existe, ou entre pessoa que ainda não existem”. 

Em Evangelium Vitae 
133

 , define de forma objetiva direta que: 

 

(...) não podendo a presença de uma alma espiritual ser assinalada 

através da observação de qualquer dado experimental, são as próprias 

conclusões da ciência sobre o embrião humano a fornecer „uma 

indicação valiosa para discernir racionalmente uma presença pessoal 

já a partir da primeira aparição de uma vida humana: como poderia 

um individuo humano não ser uma pessoa humana? 

 

O início da personalidade gira em torno, para alguns autores que a vida inicia 

após nascimento com vida e do outro lado desde a concepção. Pois a vida possui um 

início em seus princípios que é a fecundação do óvulo e o espermatozoide que forma o 

zigoto.  

O que pouco importa é sua fixação tubária ou uterina, o relevante e importante 

é que o óvulo feminino possui vida e o espermatozoide também possui vida, se ao 

contrário não possuir vida em si, é o mesmo que dizer que o doador (genitor) não possui 

vida e logo não é pessoa.  

Dessa forma chegaremos à conclusão que, se o embrião na sua origem de 

fecundação possui vida, logo seus genitores também possuem vida. Se antes do 

nascimento com vida, o qual menciona a corrente Natalista emprega-se o princípio da 
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negação da fecundação in vivo. Pois essa corrente ao negar a fecundação natural 

também nega que não há vida intrauterina conforme menciona autores defensores da 

mesma.  

A corrente Concepcionista defende a vida desde a fecundação dos gametas 

(masculino e feminino) que fecundado já forma um novo ser com personalidade jurídica 

tutelada constitucionalmente pelo art. 5° da Carta Magna: “inviolabilidade do direito à 

vida”.  

Logo que, inviolabilidade do direito à vida tem conotação axiológica de 

pessoa, pois tanta a comunidade cientifica internacional e comunidade religiosa 

assegura a prerrogativa na defesa de pessoa desde a sua fecundação como início de 

personalidade com direitos resguardados em lei, locais de cada nação que o interpreta e 

compreende que a fecundação como um novo ser como pessoa. 

 

4.5.2 Direito de personalidade 

 

O jurista Norberto Bobbio
134

 traz importante esclarecimento; 

 

(...) os direitos do homem, por mais fundamentais que sejam, são 

direitos históricos, ou seja, nascidos em certas circunstâncias, 

caracterizadas por lutassem defesa de novas liberdades contra velhos 

poderes, e nascidos de modo gradual, não todos de uma vez e nem de 

uma vez por todas 

 

O autor Adriano de Cupis
135

 coloca em destaque que “os direitos da 

personalidade constituem-se, antes de tudo, de direitos privados. Muito embora, como observa 

logo adiante, não seja proibida a existência de direitos públicos da personalidade”.  

A capacidade da personalidade jurídica abstrato tem certas qualidades, cujo 

fundamento é encontrado de mediato ou imediatamente, própria natureza do homem 

conforme ensina Eduardo Espínola
136

: “são direitos da personalidade que formam o 

substrato de sua personalidade, tais como a vida, a liberdade e a honra” 

O direito a personalidade esta ligado desde a concepção dos gametas, ao longo 

do seu desenvolvimento gestacional, o novo ser possui toda uma característica de 
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personalidade dos seus genitores de forma humana. Essa forma é de fatos defendidos 

por autor muitíssimo reconhecido em meio da comunidade acadêmica jurídica o qual 

enfatiza que o ser embrião é semelhante a nós que um dia passamos por esse estágio 

gestacional da vida. Olhar para si como pessoa é olhar para seu passado embrionário o 

inicio de sua vida dado pelos seus genitores. Pois a evolução das espécies humana 

nunca acabará desde a sua origem de fecundação até sua morte natural da vida. 

 

 

5 RESPONSABILIDADE CIVIL E PENAL  

 

A palavra “responsabilidade” origina-se do latim “respondere”, que significa a 

ideia de responder, restituir, e ressarcir, na literatura do significado de recomposição, de 

obrigação... 

O dicionário Houaiss descreve a o significado da palavra Responsabilidade: 

“Dever ou capacidade de responder pelos atos próprios ou de outros<desde pequeno 

demonstra ter muita r.>irresponsabilidade. 2 Qualidade de se poder atribuir a alguém ou a 

algo a causa de um fato, situação etc.”
137

 

A responsabilidade segundo o Catecismo da Igreja Católica também demonstra 

desde o seu princípio que a liberdade é: 

 

N° 1731  A liberdade é o poder, baseado na razão e na vontade, de 

agir ou não agir, de fazer isto ou aquilo, portanto, de praticar atos 

deliberados. Pelo livre-arbítrio, cada qual dispõe sobre si mesmo. A 

liberdade é, no homem, uma força e crescimento e amadurecimento na 

verdade e na bondade. A liberdade alcança sua perfeição quando está 

ordenada para Deus, nossa bem-aventurança.
138

 

 

E continua o Catecismo no n° 1734: “A liberdade torna o homem responsável 

por seus atos, na medida em que forem voluntários. O progresso na virtude, o 

conhecimento do bem e a ascese aumentam o domínio da vontade sobre seus atos”. 

Carlos Roberto Gonçalves
139

 cita as palavras de Cunha Gonçalves sobre o 

dispositivo do instituto reponsabilidade no direito romano de como era interpretado o 
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termo responsabilidade. Entendiam que entre responsabilidade civil e penal não havia 

nenhuma diferença:  

 

(...) tudo, inclusive a compensação pecuniária, não passava de uma 

pena imposta ao causador do dano. O Lex Aquilia começou a fazer 

uma leve distinção: embora a responsabilidade continuasse sendo 

penal, a indenização pecuniária passou a ser única forma de sanção 

nos casos de atos lesivos não criminosos. 

 

Aguiar Dias
140

 discorre sobre a distinção entre responsabilidade civil e penal; 

 

Para efeito de punição ou da reparação, isto é, para aplicar uma ou 

outra forma de restauração da ordem social é que se distingue: a 

sociedade toma à sua conta aquilo que a atinge diretamente, deixando 

ao particular a ação para restabelecer-se, à custa do ofensor, no status 

quo anterior à ofensa. Deixa, não porque se não impressione com ele, 

mas porque o Estado ainda mantém um regime político que explica a 

sua não intervenção. Restabelecida a vítima na situação anterior, está 

desfeito o desequilíbrio experimentado. 

 

E continua Aguiar Dias explicando como os fenômenos são observáveis;   

 

(...) assim, certos fatos põem em ação somente o mecanismo 

recuperatório da responsabilidade civil; outros movimentam tão 

somente o sistema repressivo ou preventivo da responsabilidade penal; 

outros, enfim, acarretam, há um tempo, a responsabilidade civil e 

penal, pelo fato de apresentarem, em relação a ambos os campos, 

incidência equivalente, conforme os diferentes critérios sob que 

entram em função os órgãos encarregados de fazer valer a norma 

respectiva.  

 

Na esfera da responsabilidade penal, o agente infringe uma norma de direito 

público, o interesse lesado é o da sociedade, descreve o jurista Afrânio Lyra
141

. 

 

(...) o agente transgride, também, a lei penal. Ele se torna, ao mesmo 

tempo, obrigado civil e penalmente. E, assim, terá de responder 

perante o lesado e perante a sociedade, visto que o fato danoso se 

revestiu de características que justificam o acionamento de mecanismo 

recuperatório da responsabilidade penal. Quando, porém, no fato de 

que resulta o dano não se acham presentes os elementos 

caracterizadores da infração penal, o equilíbrio rompido se restabelece 

com a reparação civil, simplesmente, uma exercível pela sociedade; 
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outra, pela vitima; uma tendente à punição; outra reparação a ação 

civil aí sofre, em larga proporção, a influência da ação penal. 

 

Aprende-se com esses juristas que responsabilidade penal tem como gravidade 

lesão contra a sociedade, a coletividade no todo, pois o bem jurídico é a vida. A 

responsabilidade civil traz de forma privativa ao ofendido a indenização pecuniária de 

reparar danos causados. Na esfera penal responde o réu com privação de sua liberdade, 

cabe a este reprimir o crime e arcar sempre com ônus da prova.  

 

5.1 RESPONSABILIDADE CIVIL E PENAL PARA COM O EMBRIÃO HUMANO 

 

5.1.1 Responsabilidade Do Direito Penal Diante Do Embrião Humano 

 

Diante de muitos estudos acerca do início da vida humana diante do 

entendimento científico, religiosos e não religiosos, convém que o direito penal 

brasileiro tutele a vida como bem jurídico valioso dentro da sociedade o qual visualiza o 

ser humano no todo desde a sua concepção (zigoto) até o declínio natural da vida.  

Doutrinadores do direito penal brasileiro junto ao direito comparado demonstra 

que a vida é um bem-valorativo jurídico tutelado pela Carta Maior por entende que a 

sociedade constituída por pessoa é vida humanas o qual o Estado tem o dever de 

proteger a vida contra agressão, violações, assassinatos e seus eventuais abusos como 

cobaia humana para experimentos científicos o que lhe causa impacto em toda 

sociedade. 

O Código Penal Brasileiro
142

 em seus artigos 121 a 128, tipifica as hipóteses de 

crimes contra avida humana, dispondo sobre os delitos de homicídio; induzimento, 

instigação ou auxilio ao suicídio, infanticídio e aborto. Tal clareza demonstra que para o 

direito penal brasileiro a vida humana é o bem jurídico-penal mais valioso e protegido. 

A vida é um bem constitucional garantido pela Constituição Federal do Brasil o 

qual é Cláusulas Pétreas em seu artigo 5° o qual trata sobre a [...] “inviolabilidade do 

direito à vida” [...]. No artigo 60°, §4 ° dispõe sobre: não será objeto de deliberação a 

proposta de emenda tendente a abolir inciso IV- os direitos e garantias individuais, a 

noção de direitos fundamentais não se confunde com o conceito de cláusulas pétreas. A 

emenda constitucional n° 45/2004 pela primeira vez na história da constituição desde 
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sua promulgação de 1988, modifica o art. 5° direitos e garantias individuais no qual 

introduz a duração da razoabilidade dos processos. 

Guilherme Peña de Moraes
143

 define que “Os direitos fundamentais são 

conceituados como direitos subjetivos, assentes no direito objetivo, positivado no contexto 

constitucional, ou não, com aplicação nas relações das pessoas com o Estado ou na 

sociedade”.  

Ingo Wolfgang Sarlet
144

 faz distinção das seguintes categorias, (1) Direitos 

Fundamentais como direitos de defesa, os quais 

 

Dirigem-se a “uma obrigação de abstenção por parte dos poderes 

públicos, implicando para estes um dever de respeito a determinados 

interesses individuais, por meio da omissão de ingerências ou pela 

intervenção na esfera de liberdade pessoal apenas em determinadas 

hipóteses e sob certas condições  

 

E os direitos à proteção,  

 

Compreendidos, a partir de Alexy, como “posições jurídicas 

fundamentais que outorgam ao indivíduo o direito de exigir do Estado 

que este o proteja contra ingerências de terceiros em determinados 

bens pessoais 

 

A CF/88 traz no art. 5°, os princípios fundamentais protegidos. Explica 

Adriano Pedra
145

 que cláusulas pétreas são  

(...) um núcleo intangível que se presta a garantir a estabilidade da 

Constituição e conservá-la contra alterações que aniquilem o seu 

núcleo essencial, ou causem ruptura ou eliminação do próprio 

ordenamento constitucional, sendo a garantia da permanência da 

identidade da Constituição e dos seus princípios fundamentais. 

 

Oscar Vilhena
146

 define de forma mais especifica que;  
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(...) estrutura central do poder contra uma total ruptura”, “buscam 

impedir que mudanças constitucionais „normais‟ gerem uma erosão 

dos princípios e valores básicos da Constituição” e “também servem 

como princípios que auxiliam a interpretação constitucional. 

 

Para Andrade
147

 os ditos “normais” as diversas emendas constitucionais podem 

apresentar certa incoerência preocupante no qual a Constituição passa a ser modificado 

pelas emendas constitucionais; que ao invés de proteger os princípios e valores básicos 

contido na Carta Magna, decorrer que; 

 

Entre esses relevantes papéis desempenhados pelas cláusulas pétreas 

na ordem constitucional, impende afirmar a mais sutil e, por isso 

mesmo, preocupante. Trata-se de sua função protetiva dos princípios e 

valores constitucionais básicos, em oposição à sua erosão pelos 

mecanismos permissivos de modificações consideradas “normais” no 

texto, que geralmente ocorrem por meio da edição de emendas à 

Constituição. 

 

Para os doutrinadores as cláusulas pétreas tem como princípio a proteção 

(penal) e os valores da sociedade, resguardado na Constituição Federal por entender 

que, a sociedade traz dos seus antepassados os valores adquiridos, e conservados por 

entre as gerações presentes e futuras, o qual não abre mão de ser modificado ou 

reestabelecer um novo conceito de “proteção de valores”, pois, se conceder em 

modificar, significa que, tudo que foi transmitido entre gerações de família tais como 

costume, tradição e valores de uma sociedade deve ser mantido e conservado e não ao 

contrário destruídos. Um dos princípios da sociedade é o costume judaico-cristã que são 

transmitido ao longo do tempo, o qual o tema vida é desde o princípio da sociedade um 

bem protegido e merece ser protegido por leis que impede qualquer alteração da vida 

humana. 
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5.1.2 Responsabilidade do Direito civil para com o embrião humano 

 

Assunto bastante debatidos entre juristas renomados brasileiros e estrangeiros 

quando envolve a vida civil do indivíduo em sua Responsabilidade Civil, diante dos 

avanços tecnológicos de vários setores da sociedade contribui para aumentar o risco de 

causar dano a outrem e ou até mesmo ao meio ambiente. 

Para Clayton Pires
148

 que em tempo passados, o conceito de justiça era 

primária, na observação da premissa “nenhum ato lesivo à pessoa deveria ficar impune”. 

Assim ensina o doutrinador: 

 

(...) o princípio vigente no Código de Hamurabi consistia em coibir-se 

a violência pela violência. Assim, após o decurso de um longo período 

da história, os hábitos e costumes dos povos sofreram um natural 

processo de aprimoramento. A reparabilidade do ato lesivo assenta-se, 

hoje, no primado de que o causador do dano tem a obrigação de repor 

as coisas ao seu statu quo ante. 

 

Com rápido avanços da modernidade e na empregabilidade de novas 

tecnologias em diversos setores da sociedade, tem ampliados resultados, mas também 

tem causados sérios problemas, o que a tecnologias deveria solucionar os problemas 

esta longe de atingir a perfeição da tecnologia propriamente dita. Um rápido resgate da 

modernidade dos primeiros computadores que ocupava uma sala inteira, hoje um 

notebook faz o mesmo serviço que ocupa uma bolsa própria para carregar leve e pode 

ser transportado para qualquer lugar, telefone linha e telefone móvel digital, era da 

tecnologia, pois, seus avanços, mas também precisa acautelar-se para que se evitem 

alguns prejuízos a sociedade. 

Breve histórico da responsabilidade civil em Direito Comparado Luso-

Brasileiro
149

, descreve a responsabilidade civil no século XXI; 

 

(...) qualquer trajetória histórica que se faça, em busca da 

determinação dos marcos de inicialização da responsabilidade civil na 

vida da humanidade e na vida dos direitos, fará com que reste 
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assegurada a noticia tantas vezes assinalada de que o instituto jurídico 

em questão é tão antigo quanto à própria história do homem e a 

origem do direito, ele mesmo. Aliás, nem sabe, exatamente, como 

surgiu o instituto, nem quais foram os seus inaugurais contornos. (...). 

Sob esse aspecto, a responsabilidade civil é vista sob o enfoque da 

repressão oriunda da desobediência ao princípio do alterum non 

laedare. Exatamente porque a ninguém é permitido lesar ou causar 

dano a outrem, se essa atividade não contar com o beneplácito da 

licitude, quando então aviltará a noção ancestral do lícito e o ideal do 

justo.   

 

Apesar da história de civilização ter ocorrido, o termo de responsabilidade em 

seu princípio, foi mais especificamente no direito romano que se ofereceu subsídios a 

qualquer elaboração jurídica acerca da responsabilidade. Segundo o Caio Pereira
150

, “de 

um modo de outro, foi à sabedoria romana que permitiu a criação do substrato essencial da 

formação dos sistemas que, nestes dois mil anos de civilização cristã, vicejam no que se 

denomina civilização jurídica ocidental”. 

Dentre os romanos, somente após a edição da Lex Aquilia, que se começou a 

estruturar “leve distinção entre responsabilidade civil e responsabilidade penal, uma vez que 

antes da mesma tudo, inclusive a compensação de ordem pecuniária, não passava de uma pena 

imposta o causador do dano”, segundo Caio Lex Aquilia é 

 

(...) a maior revolução nos conceitos jus-romanísticos em torno da 

responsabilidade civil é com a „Lex Aquilia‟ de data incerta, mas que 

se prende aos tempos da República. (...) Sem haver derrogado 

totalmente a legislação, a Lei Aquilia é um texto de Ulpiano, in 

Digesto, Livro IX, Tit. II, fr 1 §1: Quae Lex Aquilia plebiscitum est, 

cum eam Atuilius tribunus plebis a plebe revogaret. Abre, em 

verdade, novos horizontes à responsabilidade civil, posto não haja 

enunciado um principio geral. Seu maior valor consiste em substituir 

as multas fixas por uma pena proporcional ao dano causado. (...) Na 

verdade, a Lex Aquilia revogou todas a leis anteriores sobre o dano e 

seus efeitos: Lex Aquilia omninbus legibus, quae ante se demno 

iniuria locata sunt derrogavit; sive XII tabularum sive alia qua sit 

(Ulpinano, Líber 18, ad Edictum) 

 

Para o direito-romanos a culpa de responsabilidade civil deveria ser provada, 

pois o ônus da prova cabia exclusivamente à vítima prova-la e provando receberia o 

ressarcimento devido da esfera de responsabilidade civil. Na atualidade o direito passou 

assumir a teoria do risco a ideia da culpa presumida. 
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Para o autor Francisco Vieira Lima Neto
151

 “uma medida legal que poderá vir a 

ser imposta por quem foi lesado pela violação de uma norma jurídica". O Direito protege 

vários bens jurídico da esfera civil, como a vida, bens materiais, integridade física e 

moral, o patrimônio, relações bilaterais e unilaterais e a honra das pessoas; quando 

alguém viola essa norma civis destes bens, causando prejuízos a outrem, tem a 

obrigação de reparar o dano. Para a doutrinadora e jurista Maria Helena Diniz (1993)
152

, 

descreve a responsabilidade civil em:  

 

A responsabilidade civil é a aplicação de medidas que obriguem uma 

pessoa a reparar o dano moral ou patrimonial causado a terceiros, em 

razão de ato por ela mesma praticado, por pessoa por quem ela 

responde, por alguma coisa a ela pertencesse ou de simples imposição 

legal. 

 

 Dessa forma que o direito civil impõe legalmente a peso da responsabilidade 

civil a razão para responsabilizar alguém de forma civil. E passando para 

responsabilidade civil para com a manipulação genética compreendida pela Lei n° 

11.105/2005 prevê a forma de responsabilidade, ou seja, responsabilidade imposta ao 

que praticam a manipulação genética, independentemente da culpa. Pelo principio da 

responsabilidade, a vitima de uma ofensa a seus interesses receberá reparação por parte 

do ofensor.  

Na forma de nexo causal pode-se citar o contido na Declaração Universal 

Genoma Humano, que em seu art.8°, se compatibiliza com o preceito estabelecido no 

art. 927 do Código Civil, típico da concepção subjetiva, do que verdadeiramente com o 

conteúdo da Lei de Biossegurança.  

Para a autora Ana Celia Santos
153

, esclarece que o: 

 

(...) nexo de causalidade é pressuposto fundamental da 

responsabilidade civil, nexo entre o fato ilícito e o dano produzido, 
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pois se não existir essa relação, não há que se admitir a obrigação de 

indenizar. Assim, o dano somente gera responsabilidade quando se 

tornar possível o estabelecimento de um nexo causal entre ele e seu 

autor. Imprescindível saber qual circunstância fio a que determinou o 

prejuízo.” 
 

E a mencionada doutrinadora Luciana Mendes
154

, analisa a importância o 

referencial do nexo de causalidade, assim traduz: 

 

“(...) o essencial é que deve haver uma relação necessária entre o fato 

ilícito e o prejuízo, um nexo causal entre ambos, para que fique 

absolutamente claro que o prejuízo só ocorreu em decorrência de 

determinada ação ou omissão. A noção do nexo de causalidade é uma 

noção normativa, pois a lei pode amplia-la da imputação subjetiva 

(responde pelo dano que causa) para a imputação objetiva (risco, 

garantia, segurança), ao atribuir responsabilidade a quem não causou 

diretamente o dano.  

 

Dentro do contexto da doutrina a autora Ana Célia Santos (2006) existem três 

teorias acerca do nexo de causalidade, com alternativa de solucionar o problema em 

sociedade, estabelecendo entre o fato e o dano, responsabilizando o respectivo causador, 

vejamos. 1) Teoria da equivalência das condições; 2) teoria da causalidade adequada; 3) 

teoria da causalidade racional   

Para Fabbrini Mirabete, 155
 Teoria da Equivalência das Condições é:  

(...) Todos os fatos que concorrem para a eclosão do evento devem ser 

considerados causa destes. Basta que a ação tenha sido condição para 

o resultado, mesmo que tenham concorrido para o evento outros fatos, 

a ação é causa, e o agente é causador dele (...) 

 

1) defende que havendo circunstâncias e ou evidências comprovada que 

poderiam ter causado o prejuízo, e ser a possibilidade da causa da eficiente 

de responsabilidade do causador. O doutrinador Orlando Gomes
156

 

descreve a teoria da equivalência. Vejamos: 
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(...) pelo critério da equivalência das condições, qualquer dos fatos 

condicionantes pode ser tomado como causa eficiente do dano, dado 

que não se produziria sem a concatenação dos fatos de que afinal veio 

a resultar prejuízo. Não é preciso, por conseguinte, que o dano seja 

consequência necessária e imediata do fato que concorreu para sua 

produção. Basta verificar que não ser a causa imediata, mas ser for 

condição sine qua non para a produção do dano, equivale a qualquer 

outra, mesmo mais próxima, para o efeito de ser considerada causa do 

dano. 

 

Em base de estudo de adoção legal da teoria da responsabilidade objetiva, que 

tem por fundamento o principio o risco, que nesse principio haja solidariedade e da 

beneficência, um paradigma necessário ser adotado pela bioética, o critério que mais 

próximo da Teoria do Risco Integral, adotando-se assim a Teoria da Equivalência das 

condições, pois para haver a responsabilidade bastar haver ação do causador (empresa 

de engenharia genética) do dano. 

Nas lições de Francisco Vieira Lima Neto
157

 

 

Nem caso fortuito, nem mesmo a força maior, embora tecnicamente e 

tradicionalmente disciplinada pela doutrina como excludentes de 

responsabilidade, seriam aptas a excluírem a responsabilidade civil no 

caso de entidades de engenharia genética, sendo, destarte, 

desconsideradas. 

 

Podemos entender que a responsabilidade da empresa de engenharia genética 

tem a responsabilidade civil objetiva, portanto independe da culpa dos seus agentes, 

podendo ser mediato e imediato, e em nexo causal tanto pode ser direto e ou indireto, e 

ainda estar livres da excludente. O fato de uma empresa engenharia genética estiver 

tudo regularizado de forma administrativa, isso não que dizer que ficará livre da parte 

jurídica, pois se submete ao ordenamento jurídico acerca de seus direitos e deveres 

dentro da responsabilidade civil. 

 

2) Teoria da Causalidade Adequada: segundo Ana Cecilia de J. Santos (2006), 
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(...) essa teoria defende que, onde o fato de que resulta a 

responsabilidade deve ser apto a produzir o dano causado. Se não 

houver a adequação entre ambos não haverá responsabilidade, pois o 

entendimento é que o dano teria ocorrido por circunstância 

extraordinárias ao fato. 

  

3) Teoria da Causalidade Racional: essa doutrina defende realização efetiva 

do Direito, pelo bom senso da aplicação da norma de acordo com o ordenamento 

jurídico. Para essa teoria deduzir o nexo causal, o qual se deve fazer analise da 

razoabilidade do resultado. Para Luciana Mendes essa teoria é: “a de melhor 

aplicabilidade no direito civil da atualidade, que objetiva a realização do Direito, ou 

seja, a concretização deste, sistematizado diversos casos concretos.” 

O importante aspecto a ser abordado nesse estudo é o mencionado art. 20 da 

Lei de Biossegurança menciona que o autor (do dano) de fato seria obrigado a indenizar 

ou reparar os danos causados ao meio ambiente e aos terceiros, afetados por sua 

atividade. 

Para Ana Cecilia Santos, demonstra que “a proteção aqui referente não é 

apenas a direitos individuais, mas também de direitos difusos, estando o mesmo em 

plena sintonia com a ideia ampla de reparação neles contida”. 

Para Venosa
158

 em relação à indenização, vejamos  

 

(...) Há forte corrente doutrinária que coloca a perda da chance como 

um terceiro gênero de indenização (...) temos sempre que examinar a 

certeza do dano (...) Essa, em tese , a problemática da perda da 

chance, cujo maior obstáculo repousa justamente na possibilidade de 

incerteza do dano 
 

Nessa hipótese em estudo, o que chama atenção é o fato ilícito e culposo que 

contribui para que o outro perca a chance do obter um lucro ou uma vantagem ou de 

evitar prejuízo. Os doutrinadores respeitados de nossa pátria brasileira trouxe da França 

conhecimento de uma realidade distinta de nossa realidade brasileira em termo que , a 

cultura da França altamente diferente da cultura da realidade do Brasil. Que levando em 

conclusão que em nada leva essa teoria em sua contribuição para o Brasil assim 

descreve Ana Cecília Santos, 
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(...) em nada se liga com a Responsabilidade Objetiva, posto que nesta 

deve-se apurar, por óbvio, a existência de dano e de nexo de 

causalidade, enquanto que a teoria da perda de uma chance põe de 

lados estes elementos nucleares da responsabilidade civil, tal qual 

conhecemos no Brasil. (...) o certo é que a indenização existe para 

reparar o prejuízo sofrido e não para obtenção de vantagem por parte 

da vítima, indiferentemente ser dano patrimonial e ou extrapatrimonial 

ou ambos. 

 

O Código Civil 
159

 afirma que no artigo 402 expõe que “salvo as exceções 

expressamente prevista em lei, as perdas devidos ao credor abrangem, além do que ele 

efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar”. E no mesmo diploma, o  

artigo 403 “ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor , as perdas e danos só 

incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato , 

sem prejuízo do disposto na lei processual” do Código Civil 2002, o qual estabelece que 

as perdas e danos incluam apenas os prejuízos efetivos e lucros cessantes “por efeito 

direto e imediato”.   

 

 

5.3 POST MORTEM O REGULAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO E O DIREITO 

SUCESSÓRIO 

  

 

No capítulo primeiro foram demonstradas diversas teorias acerca da origem da 

vida humana, defendida por juristas e cientistas (biólogo) e também por pessoas da 

sociedade e religiões.  

A morte que conhecemos tem diversas formas de morrer seja por atos de 

violências físicas, guerra entre nações como já ocorreram no passado e atualmente “vive 

guerra de violência” o qual mídia noticia países em conflitos armados. Também dentro 

do contexto morrer, podemos observar no campo da medicina, profissionais que 

orientam a população a tomarem certo cuidado ao consumir alimentos que pode causar 

infecções alimentar, que de um jeito de outro poderá causar consequências 

desagradáveis podendo até levar a morte.  

É no dia atuais que ouvimos falar de morte como Eutanásia, Ortotanásia, 

Distanásia, Suícidio, e cobaias humanas que a história já registrou em papel, os atos de 
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genocídios em massa que o levou líderes políticos de alta imunidade, no qual tiraram as 

vida de milhares de inocentes.  

É possível uma vida post mortem? 

Adentraremos nesse objeto de estudo acerca da vida post mortem, e o 

ordenamento jurídico brasileiro e o direito comparado de outros países acerca sobre o 

tema. 

Na doutrina clássica sobre o tema os direitos são intransmissíveis e se esvazia 

com a morte-fim. Para juristas Bruno Torquato e Maria de Fátima
160

 dentro da doutrina, 

há divisão no entendimento sobre post mortem, por quatro fundamentos seguir: 

 

(...) a) não haveria personalidade do morto, mas um “direito da 

família”, atingida pela ofensa à memória de seu falecido membro, b) 

outros afirmam que há tão somente reflexos post mortem dos direitos 

da personalidade, embora personalidade não exista de fato, c) com a 

morte, transmitir se ia a legitimação processual, de medidas de 

proteção e preservação, para a família do defunto, e a quarto 

fundamentos  d) por fim, há quem que os direitos da personalidade, 

que antes estavam titularizado na pessoa, com sua morte passam à 

titularidade coletiva, já que haveria um interesse público no 

impedimento de ofensas a aspectos que, ainda que não sejam 

subjetivos, guarnecem própria noção de ordem pública.(...)   

 

Alguns doutrinadores entendem que mesmo que a pessoa deixa essa vida 

terrena, passa a característica de personalidade jurídica que adquire desde concepção 

com vida o direito inerente à pessoa e termina com a morte (despersonalidade jurídica), 

assim como um individuo abre uma empresa de personalidade jurídica, se não souber 

administra-la, a empresa vai à falência (massa falida) que também leva a desconstituir a 

personalidade jurídica, assim segundo Adriano de Cupis
161

, no qual discorre o direito de 

imagem: 

 

Com a morte da pessoa, o direito à imagem atinge o seu fim. 

Determinadas pessoas que se encontram em relação de parentesco 

com o extinto têm direito de consentir ou não na reprodução, 

exposição ou venda do seu retrato e, não consentindo, podem intentar 

as ações pertinentes. (...) Isto, naturalmente, não significa que o direito 

à imagem se lhe transmita, mas simplesmente que aqueles parentes 

são colocados em condições de defender o sentimento de piedade que 
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tenham pelo defunto. Trata-se, em suma, de um direito novo, 

conferido a certos parentes depois da morte da pessoa.   
 

A essa corrente “não haveria um direito da personalidade do morto, mas um direito 

da família, atingida pela ofensa à memória de seu falecido”. Desmitificando, não há em que 

se dizer em “direito novo da imagem do morto” conferido ao membro da família sobre o 

falecido. Esse argumento é incoerente pois o direito é indisponível, intransmissível, 

irrenunciável, pois o fato de “imagem do falecido” termina com a morte. A morte-fim 

do homem é decretada por laudo de três médicos especialistas em autópsia ou a 

tanatologia
162

 junto com os peritos do instituto médico legal, e terá somente como 

lembrança em memória da convivência e ou através de imagem fotográficas 

(fotografias, vídeo e outros meios que reproduz imagem fonográficas). 

Assim defende o jurista Orlando Gomes
163

 que teceu criticas a essa teoria da 

titularidade coletiva, vejam:  

 

A maior dificuldade para defini-la promana da confusão entre o 

significado comum do vocábulo e seu sentido técnico. Resulta, em 

grande parte, de falsa generalização. Uma vez que as relações 

jurídicas são predominantemente relações humanas, de pessoa para 

pessoa, de sujeito para sujeito, supõe-se que todas hão de ser um 

vínculo pessoal. De fato, a relação social é, por definição, a que se 

trava entre homens, mas isso não significa que o Direito rege apenas 

relações sociais, nem que outras sujeições, como a de coisa ao 

homem, possam ter igual qualificação no vocabulário jurídico. Não há 

coincidência necessária entre relação humana e relação jurídica. 

 

A essa segunda teoria “outros afirmam que há tão somente reflexos post mortem dos direitos 

da personalidade, embora personalidade não exista de fato” é explicado pelos autores Bruno 

e Maria, “embora essa já não mais exista, pressupõe-se que pode haver conseqüência sem 

causa. Se o acessório segue o principal, e repetimos isso sem pensar, porque inserido na 

tradição, estamos a criar uma nova categoria de “reflexos de direitos sem direitos” ou, pior, 

“reflexos de direitos sem personalidade”? O direito de personalidade de fato sabemos que 

inicia desde à concepção e termina com a morte. 

A terceira corrente “com a morte, transmitir se ia a legitimação processual, de 

medidas de proteção e preservação, para a família do defunto, e a quarto fundamentos”  O 

autor Caio Mario 
164

  explica que  
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O problema dos “direitos da personalidade do morto” resumir-se-ia a 

uma questão de tutela. Ora, reconhecer à família legitimatio ad 

processum implica, no mínimo, a possibilidade de haver direitos em 

questão. Se não há essa possibilidade fática, não haverá tal legitimação. 

E sabemos que apenas à pessoa pode se atribuir direitos. Logo, se há a 

possibilidade judiciária de se discutir “direitos”, é porque esses existem 

e alguém deve tê-los por titular. Se a titularidade couber à família, 

tropeçamos no problema da intransmissibilidade dos direitos da 

personalidade; se a atribuímos ao morto, estaremos falando de direitos 

subjetivos, cujo “sujeito” não é mais pessoa”. (g.n.) 

 

A quarta e última corrente (...) “direitos da personalidade, que antes estavam 

titularizada na pessoa, com sua morte passam à titularidade coletiva, já que haveria um 

interesse público no impedimento de ofensas a aspectos que, ainda que não sejam subjetivos, 

guarnecem própria noção de ordem pública”, segundo Lúcio Chamon Junior
165

  

 

Se argumentativamente podemos perceber que haveria uma violação a 

estes „direitos‟, a justificativa para tal, a razão a ser apresentada, seria 

a existência de um „dano‟, ou „ameaça de dano‟, disseminada, difusa, 

difundida e incapaz de ser determinada pontualmente. Pois bem. Este 

argumento de um „dano‟ ou possibilidade de lesão a direitos de várias 

pessoas [...] trata-se de uma razão política, que serve, e de maneira 

fenomenal, para justificar decisões políticas, mas não decisões 

jurídicas. 

 

No andamento do estudo em tese, existirá de alguma forma os direitos da 

personalidade imputados a alguém que já faleceu?  Segundo os autores Bruno e Maria 

(2007) assim explica:  

 

Não é preciso ver reconhecido ao morto, ou à sua família, direitos da 

personalidade para reconhecermos uma esfera de não- liberdade 

infringida por alguém. O morto pode ser o referencial de uma posição 

jurídica, consubstanciada em dever jurídico e violada por alguém. 

Dessa forma, não faz sentido se avaliar a personalidade do morto, seja 

na sua integralidade, seja como mero reflexo. Para melhor 

entendimento, poderíamos fazer um paralelo entre o morto e a 

situação do nascituro ou dos chamados entes despersonalizados. 

Naquele caso, cessaram-se quaisquer possibilidades de exercício de 

uma autonomia privada. Se o Direito imputa situações jurídicas ao 

nascituro ou aos entes despersonalizados, o faz, jurídica e 

principiologicamente, em razão do exercício futuro da autonomia de 

uma pessoa física (nascituro) ou da realização de uma atividade 

personificada. Portanto, se alguém lesiona a “honra ou a imagem do 
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morto”, não ofende direitos – até porque esses não existem –, mas 

viola deveres. 

 

Segundo o Enunciado da III Jornada do Direito Civil do Conselho da Justiça 

Federal n°267 o qual traz o entendimento “A regra do art. 1.798 do Código Civil deve ser 

estendida aos embriões formados mediante o uso de técnicas de reprodução assistida, 

abrangendo, assim, a vocação hereditária da pessoa humana a nascer cujos efeitos 

patrimoniais se submetem às regras previstas para a petição da herança.” 

E com base no Enunciado da I Jornada do Direito Civil n° 106 traz o seguinte 

entendimento: o art.1.597, IV: “Para que seja presumida a paternidade do marido falecido, 

será obrigatório que a mulher, ao se submeter a uma das técnicas de reprodução assistida com 

o material genético do falecido, esteja na condição de viúva, sendo obrigatória, ainda, à 

autorização escrita do marido para que se utilize seu material genético após sua morte.” 

Com base na pesquisa virtual da JusBrasil Jurisprudência
166

, pesquisando sobre 

o art.1.597 inciso III do Código Civil, foi constatado um Tribunal de Justiça (2° grau ou 

2° instância) que trata o caso especificamente da utilização de material genético 

criopreservado post mortem sem autorização expressa do doador. Veja: 

 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal 

Órgão:3ª TURMA CÍVEL 

Classe: APELAÇÃO 

N. Processo:20080111493002APC 

(0100722-92.2008.8.07.0001) 

Apelante(s):S.B.I.B.H.A.E., S.B.I.B.H.A.E. 

Apelado(s): N.H.B.G., N.H.B.G. 

Relatora:Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA 

Revisor e Relator Designado 

 Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 

Acórdão N.: 820873 

EMENTA 

AÇÃO DE CONHECIMENTO - UTILIZAÇÃO DE MATERIAL 

GENÉTICO CRIOPRESERVADO POST MORTEM SEM 

AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO DOADOR – AGRAVO RETIDO 

NÃO CONHECIDO - PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO 

NECESSÁRIO AFASTADA - MÉRITO - AUSÊNCIA DE 

DISPOSIÇÃO LEGAL EXPRESSA SOBRE A MATÉRIA - 

IMPOSSIBILIDADE DE SE PRESUMIR O CONSENTIMENTO DO 

DE CUJUS PARA A UTILIZAÇÃO DA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL 

HOMÓLOGA POST MORTEM. 

 

No caso em específico acima, a Colenda Câmara julgou em ação de 

conhecimento a utilização do material genético criopreservado post mortem sem 

                                                           
166

 Jus Brasil. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/>. Acesso em: 25 de Jul. de 

2017. 



93 
 

 
 

autorização expressa do doador; significa dizer que o artigo 1.597, IV do diploma 

mencionado que o doador deixa expresso sua autonomia ante mortem (antes da morte) o 

qual a Colenda Câmara não conheceu o agravo retido interposto. O que deixa claro é a 

autorização expressa ante mortem do doador (a).  

Se a vida começa desde a concepção (corrente majoritária), independente da 

teoria da origem da vida, o novo indivíduo concebido de relação heterossexual terá seus 

direitos assegurados de personalidade jurídica desde o início até que a morte-fim 

finaliza com a despersonalidade jurídica, isto é, com a morte encerra-se toda atividade 

que antes fazia em vida.  

Com base nos entendimentos dos juristas os filhos “concebidos artificialmente” 

não importando a técnica referida terá o direito de sucessão e herança preservados em 

leis já existentes.  

E no direito comparado cada Estado possui sua legislação própria de regular 

juridicamente sobre inseminação artificial homóloga post mortem. 

 

 

6 DOS PODERES, TRATADOS INTERNACIONAIS E LEGISLAÇÃO  

 

 

6.1 PODER LEGISLADOR NEGATIVO  

 

O Poder Judiciário não tem representatividade por eleição direta da sociedade 

para escolha de dirigente ao cargo do Judiciário.  

A Constituição Federal
167

 no art. 2º menciona que: “São Poderes da União, 

Independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”. Trata-

se de princípios fundamentais da República para a instituição do Estado Democrático. E 

o art. 102, do mesmo diploma legal diz que  

 

(...) compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda 

da Constituição, cabendo-lhe: 

I - Processar e julgar, originariamente: 

a) a ação direta de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal 

ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato 

normativo federal; 
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Em se tratando de ação direta de constitucionalidade de forma mais específica 

em leis e doutrina. O Ministro Celso de Melo
168

 explica sobre o Poder Legislador 

Negativo: 

 

A exigência de que, em tal específica situação, o controle concentrado 

de constitucionalidade seja instaurado com essa abrangência global, 

visa, ainda, como precedentemente referido, a impedir que o Supremo 

Tribunal Federal - mediante declarações tópicas de 

inconstitucionalidade - venha a assumir um papel institucional que 

efetivamente não lhe pertence, qual seja, o de legislador positivo, 

consoante esta Suprema Corte, em sucessivas decisões, tem 

reiteradamente advertido: "O STF COMO LEGISLADOR 

NEGATIVO: A ação direta de inconstitucionalidade não pode ser 

utilizada com o objetivo de transformar o Supremo Tribunal Federal, 

indevidamente, em legislador positivo, eis que o poder de inovar o 

sistema normativo, em caráter inaugural, constitui função típica da 

instituição parlamentar." (ADI 1.063-DF, Rel. Min. CELSO DE 

MELLO, Pleno).  

 

A Suprema Corte tem dado abertura de “audiências públicas democráticas” a 

sociedade, o qual a Suprema Corte se diz “guardião da Constituição”, mas afinal não 

deveria o STF somente ser o guardião especificamente. 

 

6.1.1 Controle De Constitucionalidade 

 

A ideia de controle dentro do ordenamento jurídico provém do legislador 

originário representante legítimo do povo, entende-se que a Constituição Federal é lei 

máxima de uma nação, abaixo estão a leis menores ou infraconstitucionais que estejam 

compatíveis com a Carta Magna.  

Hans Kelsen em sua obra conhecida como Teoria Pura do Direito, onde a ponta 

da pirâmide é o topo maior fica a Lei Máxima e abaixo as leis menores. 

Assim Kelsen explica: “(...) A norma que regula a produção é a norma superior, a 

norma produzida segundo as determinações daquela é a norma inferior. A ordem jurídica não é 
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um sistema de normas jurídicas ordenadas no mesmo plano, situadas umas ao lado da outras, 

mas é uma construção escalonada de diferentes níveis de normas jurídicas. (...)”
169

 

O jurista explica que a Constituição Federal deverá sempre em primeiro lugar 

ser respeitada, e a leis infraconstitucionais deverão estar conectadas em obediência. Se a 

norma inferior não obedecer à norma superior considera-se imperfeita e 

inconstitucional. 

E na nossa atual Constituição Federal de 1988, Pedro Lenza explique que:  

 

(...) elaborada pela Assembléia Nacional Constituinte convocada pela 

EC n. 26, de 27.11.1985 (DOU de 28.11.1985, p.17422,col.1), trouxe 

quatro principais novidades no sistema de controle de 

constitucionalidade.(...) ampliou a legitimação para a propositura da 

representação de inconstitucionalidade, acabando com o monopólio do 

Procurador-Geral da República.(...) controle de constitucionalidade 

das omissões legislativa, (...) Nos termos do art.125 §2°, os Estados 

poderão instituir a representação de inconstitucionalidade de leis ou 

atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição 

Estadual, vedando, contudo, a atribuição da legitimação para agir a 

um único órgão. Por fim, pela primeira vez no ordenamento jurídico 

brasileiro, facultou-se a criação da arguição de descumprimento de 

preceito fundamental (ADPF), no parágrafo único do art.102. 

 

A ADPF (Arguição Descumprimento de Preceitos Fundamentais) mencionado 

pelo jurista será um breve resumo o quanto esse “controle” tem causado polêmica no 

mundo jurídico por entender que, traz a figura do Legislador Positivo, pois a palavra 

“arguição” segundo o dicionário Houaiss “alegação, argumentação e prova oral” 
170

 e 

arguir segundo o mesmo dicionário Houaiss “repreender, censurar, examinar (aluno, 

candidato), questionando ou interrogando, contradizer com argumentos; refutar {a uma 

acusação} arguidor”. E o dicionário compacto jurídico de Guimarães traz seguinte 

significado de arguição: Arguição de Falsidade: “Incidente processual no qual a parte 

interessada tenta provar que o documento é falso” e Arguição de Relevância: “ 

Incidente processual, na fase de admissibilidade do recurso extraordinário, visando que 

seja julgado pelo STF, desde que alegado haver o acórdão em causa decidido relevante 

questão federal”
171

 

Algumas ADPF que foi objeto de mérito de pauta no STF que tem causado 

acalorado debate em torno de legitimidade. ADPF n° 54 sobre Anencefálico.  
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ADPF n° 54, objeto que trata da matéria Direito Penal Decreto-Lei n° 2.848/40 

aos artigos 124, 126 e 128 I e II, o qual a suprema Corte julgou procedente a ADPF n° 

54, usurpou de competência do Poder Legislativo, que a matéria tratava-se sobre o 

aborto de anencefálico. Ora, quando trata de direito à vida a Suprema Corte 

simplesmente rasgou a Constituição Federal principalmente a cláusula pétreas no art. 5° 

da Carta Magna (...) inviolabilidade direito à vida (...). O uso da ADPF configura sim de 

forma como Legislador Positivo que é competência do Poder Legislativo (Congresso 

Nacional). Observamos o art. 22 da CF/88: “(...) compete privativamente à união 

legislar sobre: I- (...) Penal.”  
172

 

Direito Penal é matéria de competência da União (Congresso Nacional) o qual 

a natureza jurídica como bem protegido é a vida, o qual o artigos que trata sobre o 

aborto, esse artigo é inconstitucional, pois gera insegurança jurídica. A Carta Magna 

protege a vida humana. 

Observe o voto do ministro Ricardo Lewandoski do STF em ADPF: 

  

... Paulo Bonavides, forte no magistério da Corte Constitucional 

alemã, adverte “que o juiz, em presença de uma lei cujo texto e 

sentido seja claro e inequívoco, não deve nunca dar-lhe sentido 

oposto, mediante o emprego do método de interpretação conforme a 

Constituição”. Logo depois acrescenta: “Não deve por consequência 

esse método servir para alterar conteúdos normativos, pois „isso é 

tarefa do legislador e não do tribunal constitucional‟ (Das ist Sache 

des Gesetzgebers, nich des BVerfG)173 

 

O ministro do STF cita o ilustre jurista no qual visa afirmar que o Poder 

Legislador Positivo é de soberania do Povo por eleição direta de escolha de 

representante ao Parlamento Brasileiro. O que deve-se combater é o vício jurídico para 

que o Poder Judiciário abstenha-se do papel de Legislador Positivo o qual não é de sua 

competência. Nem a Carta Magna não lhe outorgou como Legislador Positivo, que trata 

dos princípios típico do Congresso Nacional cuja representatividade direta é o povo.  
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O ensinamento da doutrina deixa mais do que claro a função típica do 

parlamento legislador positivo e enquanto o judiciário legislador negativo, o qual não se 

mistura suas devidas funções em termo de separação dos poderes. Pois é de 

responsabilidade sim dos magistrados observar os critérios da hierarquia das leis e a sua 

correta interpretação começando sempre pela Carta Magna constitucional para 

infraconstitucional para que o silogismo seja utilizado para conclusão emanada do 

Poder Legislativo, ou seja, do representante do povo que é o Congresso Nacional. 

 

6.4 PODER LEGISLATIVO POSITIVO  

 

A sociedade que é anterior ao Estado, sempre buscou se auto organizar-se em 

assembleia ou parlamento para definir o rumo da sociedade e resolver os desafios que 

conforme surgiam no dia a dia de convivência. 

O povo no decorrer da história sempre desejou impor regras e ou normas 

conforme seus costumes e cultura própria de uma nação. 

Segundo Pedro Lenza vigora no Brasil o sistema bicameralismo, vejam: 

(...) bicameralismo federativo, no âmbito federal. Ou seja, o Poder 

Legislativo no Brasil, em âmbito federal, é bicameral, isto é, composto 

de duas Casas: a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, a 

primeira composta por representantes do povo e a segunda 

representando os Estados-membros e o Distrito Federal, adjetivando, 

assim, o nosso bicameralismo, que é do tipo federativo, como visto. 

 

6.4.1 Tratados ratificados pelo Brasil e sua autoplicação na sociedade 

 

 

Apresentaremos alguns tratados ratificados pelo Brasil, que é tema do 

Trabalho. A urgência de buscar conhecimento sobre esses tratados internacional privado 

dentro do ordenamento jurídico brasileiro, para que os tribunais comecem a serem 

provocados e a invocar como tutela jurídica para proteção do embrião humano. 

 

1. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 

 

Artigo 1º- Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As 

distinções sociais só podem fundar-se na utilidade comum. 

 

1. Código de Nuremberg- Tribunal Internacional de 

Nuremberg de 1947 
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Pior momento da História de 1947 sobre o horror da segunda guerra 

mundial, um verdadeiro massacre de inocentes, onde centenas de 

pessoas advinda de varias partes de toda Europa e parte da Rússia, 

dentre pessoas inocentes condenados como cobaia humana, pelo 

regime nazista da época. Foi nesse tribunal internacional (tribunal de 

exceção) que os militantes nazistas foram alguns condenados e outros 

absolvidos. E a partir de 1948 surge a:
174

 

 

2. Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 

 

Artigo I - Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e 

direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação 

umas às outras com espírito de fraternidade. 

Artigo II - 1. Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as 

liberdades estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de qualquer 

espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de 

outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou 

qualquer outra condição. 

Artigo VI - Toda pessoa tem o direito de ser, em todos os lugares, 

reconhecida como pessoa perante a lei. 

 

3. Pacto San Jose da Costa Rica 1969 

 

CAPÍTULO I 

ENUMERAÇÃO DE DEVERES 

Artigo 1.  Obrigação de respeitar os direitos 

2. Para os efeitos desta Convenção, pessoa é todo ser humano.  

 

CAPÍTULO II 

DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS 

(...)  

Artigo 3.  Direito ao reconhecimento da personalidade jurídica 

Toda pessoa tem direito ao reconhecimento de sua personalidade 

jurídica. 

Artigo 4.  Direito à vida 

1. Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida.  Esse direito 

deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção.  

Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente. 

(...) 

5. Não se deve impor a pena de morte a pessoa que, no momento da 

perpetração do delito, for menor de dezoito anos, ou maior de setenta, 

nem aplicá-la a mulher em estado de gravidez*. 
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4. Relatório de Belmont 1978 

 

Um breve resumo sobre ocorridos que deu origem aos relatórios, logo em 

seguidas alguns tópicos de importância a ser observados. 

Segundo a autora Letícia Franco Marelli
175

, explica que: 

 

O Relatório de Belmont foi promulgado em 1978, numa reação 

institucional aos escândalos causados pelos experimentos da medicina 

desde o início da 2ª. Guerra Mundial. Em particular, três casos foram 

de notável relevância para sua criação: 1) em 1963, no Hospital 

Israelita de doenças crônicas de Nova York, foram injetadas células 

cancerosas vivas em idosos doentes; 2) entre 1950 e 1970, no hospital 

estatal de Willowbrook (NY), injetaram hepatite viral em crianças 

retardadas mentais; 3) desde os anos 40, mas descoberto apenas em 

1972, no caso de Tuskegee study no Estado de Alabama, foram 

deixados sem tratamento quatrocentos negros sifilíticos para pesquisar 

a história natural da doença. 

 

5. Relatório de Helsinki 1964 

 

Um breve resumo desse relatório da associação médica mundial: 

 

Princípios Básicos  

1 - A pesquisa clínica deve adaptar-se aos princípios morais e 

científicos que justificam a pesquisa médica e deve ser baseada em 

experiências de laboratório e com animais ou em outros fatos 

cientificamente determinados. 

(III) A pesquisa clínica não terapêutica  

 

3c - O consentimento, como é norma, deve ser dado por escrito. 

Entretanto, a responsabilidade da pesquisa clínica é sempre do 

pesquisador; nunca recai sobre o paciente, mesmo depois de ter sido 

obtido seu consentimento. 

No n° 1 e 3c trata-se dos princípios morais, consentimento e  

responsabilidade do pesquisador e não do paciente. 

 

6. Declaração Universal sobre o Genoma Humano e os Direitos 

Humanos 1997 
176

 

 

Transcrevendo o prefácio dessa Declaração  

 

                                                           
175

 MARELLI, Letícia Franco. Relatório de Belmont (1978). Conteúdo Jurídico, Brasília-DF: 18 mar. 

2013. Disponível em: <http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.42516&seo=1>. Acesso em: 

31 ago. 2017. 
176

 CARDOSO, Antônio Manoel Bandeira. A Magna Carta: conceituação e antecedentes. Informativo 

Legislativo, Brasília, v. 23, n. 91, p.135-140, jul./set. 1986. Disponível em: 

<http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001229/122990por.pdf>. Acesso em: 01 de ago. 2017. 



100 
 

 
 

Acredito que um leitor, ao deparar-se com a Declaração Universal 

sobre o Genoma Humano e os Direitos Humanos, adotada pela 

Conferência Geral da UNESCO em sua 29° sessão (1997), será 

impactado por dois aspectos. Primeiramente, pela abrangência do 

texto que, num contexto científico e político marcado por questões 

polêmicas como a manipulação do genoma humano, a clonagem 

humana e os transgênicos, afirma ou reafirma princípios e valores 

intangíveis. Em segundo lugar, pelos inúmeros e diferentes atores 

envolvidos, graças a diversos fatores: a natureza inerente ao assunto 

que, como todas as questões éticas, situa-se na interface entre várias 

disciplinas; a universalidade de seu enfoque, que deverá ser 

enriquecido por um debate público envolvendo todos os membros da 

sociedade; a diversidade de contextos econômicos, sociais e culturais 

nos quais se enraíza o pensamento ético ao redor do mundo. Isso 

porque a reflexão de cada indivíduo se desenvolve conforme sua 

própria natureza, plasmada por sua história e suas tradições (legais, 

políticas, filosóficas, religiosas, etc.). 

 

7. Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos 

2005  

 

Transcreve-se os princípios dessa Declaração: 

 

Dentro do campo de aplicação da presente Declaração, os princípios 

que se seguem devem ser respeitados por aqueles a que ela se dirige, 

nas decisões que tomem ou nas práticas que adoptem. Artigo 3º 

Dignidade humana e direitos humanos 1. A dignidade humana, os 

direitos humanos e as liberdades fundamentais devem ser plenamente 

respeitadas. 2. Os interesses e o bem-estar do indivíduo devem 

prevalecer sobre o interesse exclusivo da ciência ou da sociedade. 

 

 

8. Convenção de Oviedo sobre Direitos Humanos e 

Biomedicina do Conselho da Europa, 4 de Abril de 1997. 

 

Art. 18  pesquisa em embriões in vitro 

 

1 Quando a pesquisa em embriões in vitro é admitida por lei, esta 

garantirá uma proteção adequada do embrião.  

2 A criação de embriões humanos com fins de investigação é proibida.  

 

Pode-se observar nos respectivos tratados, trata de forma específica a proteção 

da vida intrauterina até sua morte natural, porém no decorrer da vida, já ocorreram na 

fase da história da civilização humana o poder que tem a ciência de transformar o “ser 

humana em cobaia” para “teste de laboratório”.  

O pior esquema de cobaia humana sem dúvida foi o do Nazismo comandado 

por Adolf Hitler e seus integrantes, que no passado conforme relatos de pessoas, os 
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terríveis momento que passaram, que ainda hoje carregam a marca de uma história 

sangrenta, que em suas memórias não ouçam se quer contar seus passados, alguns 

abrem o baú de história para contar.  

Temos os Tratados a serem cumpridos por profissionais e demais integrantes 

que compõe de no sentido de fiscalizar e estudar para ajudar cumprir o compromisso 

com a verdade e ética profissional. Muitos pacientes ainda que desconhecem esse 

campo, parece não ter receio em buscar tratamento dignos, mas por motivo e ou outro 

não questiona os tratamentos adequados o qual tem o dever e direito de buscar 

informações de sua autonomia antes de submeter ao processo de iniciação de tratamento 

consentido. 

 

6.5 ESTATUTO JURÍDICO DO EMBRIÃO  

 

Etimologia de Estatuto  

 

De acordo com o dicionário on-line Priberam
177

, Estatuto em latim = Statutum; 

1. Decreto, lei; 2. Regra ou norma de funcionamento = regulamento; 3. 

Condição ou situação de uma pessoa ou entidade; 4. Regulamento ou lei orgânica que 

rege um Estado, alguma corporação, sociedade, associação, estabelecimento, etc. 

Em um breve resumo das primeiras leis escritas sobre proteção a vida humana 

na evolução histórica da humanidade. 

Na história de antropologia de estudo dentro da área jurídicas e que se tem 

conhecimento das primeiras leis escritas e o Código de Hammurabi. Teve origem na 

Mesopotâmia o corpo de lei escritas mais antigas que se tem conhecimento das histórias 

são: Ur-Nammu (fundador da terceira dinastia de Ur, 2.111-2.094 a.C) conhecidas 

através de dois tabletes de argila. Ur-Nammu e Eshunna contém 60 artigos. 

Grupos de arqueólogos franceses encontraram uma pedra de diorito negro de 

2,25 m de altura, contendo um conjunto de leis com 282 artigos, postos de maneira 

organizada, ao qual é conhecido Código de Hammurabi por ter sido feita a mando do rei 

de Hammurabi que reinou na Babilônia entre 1729 e 1750 a.C. O Código de 

Hammurabi protegias as mulheres virgens casadas , o estupro sem pena alguma para a 

vítima era previsto nesse Código somente “virgens casadas”, ou seja, mulheres que, 
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embora tenham contrato de casamento firmado, ainda não coabitavam com os maridos. 

Quanto ao acusado aplicava-se a pena de morte.  

E ainda no mesmo Código tratava-se de família como sistema patriarcal, 

casamento monogâmico, embora admitia-se o concubinato. A concubina não tinha 

direito reconhecido como esposa. O casamento legítimo era reconhecido por contrato. O 

casamento era permitido entre as classes sociais, escravos como homens livres. O 

casamento era feito no regime de comunhão de bens. 

No decorrer da história das leis escritas partiremos para o direito romano o qual 

nossa civilização ainda hoje presente na nossa língua (latim), arquitetura, literatura, 

noção de patriotismo, política e administração pública. A principal herança deixada 

pelos romanos foram o Direito. 

Em se tratando sobre a vida (embrião) resgatemo-los um pouco do conceito de 

vida no direito romano o qual segundo o jurista Carlos Roberto Gonçalves
178

: 

 
No direito romano a família era organizada sob o princípio da 

autoridade. O pater famílias exercia sobre os filhos direito de vida e de 

morte (ius vitae ac necis). Podia desse modo, vendê-los, impor-lhes 

castigos e penas corporais e até mesmo tirar-lhes a vida. A mulher era 

totalmente subordinada à autoridade marital e podia ser repudiada por 

ato unilateral do marido. 
 

Na Carta Magna 1215 é o documento assinado por João Sem Terra
179

, sobre o 

número 6 “Os herdeiros casar-se-ão com mulheres de igual condição, além do que, antes que 

o casamento tenha lugar, aqueles que estão ligados pelo sangue ao herdeiro deverão ser 

informados”. 

Nesse número podemos “interpretar por analogia” o casamento compromisso 

conjugal e os herdeiros (filhos „as‟). A Carta Magna protegia o casamento por entender 

que chefe de família e herdeiros tem direito tutelado. 

Em nosso Código Imperial Brasileiro de 1824 em titulo 2° Dos Cidadãos 

Brasileiros: 1º) Os que no Brasil tiverem nascidos, quer sejam ingênuos ou libertos, 

ainda que o pai seja estrangeiro, uma vez que este não resida por serviços de sua nação. 

E a atual Carta Magna Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

em seu Título II Dos Direitos e Garantias Fundamentais, capitulo I Dos Direitos e 
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Deveres Individuais e Coletivos. Art.5° “Todos são iguais perante a lei, sem distinção 

de qualquer natureza, [...] a inviolabilidade do direito à vida [...]    

O Brasil preservou desde a sua primeira Carta Magna Imperial a proteção 

legítima tutelado como bem jurídico a ser protegido dentro do território nacional.  

Em nosso Parlamento Brasileiro há ideologias que buscam descriminalizar o 

aborto através de leis, mas tem utilizado o Poder Judiciário como “meio-fim” para 

“legalizar” o aborto no Brasil. 

Ora a Carta Magna não lhe reservou essa outorga de tirar a vida intrauterina, no 

qual, ao invés de proteger à vida observando a Carta Magna, deixam de lado e rasga a 

Constituição Federal constituído pelos brasileiros. 

 Se há uma proteção ao nascituro, porque não há para o embrião 

criopreservados? Se o aborto é considerado crime, porque se tem o nascituro como 

direito? Como fica a questão do embrião humano em vida dentro do tubo congelado? 

Será descartado, ficará congelado por quanto tempo? Terá direito a um corpo físico e 

toda sua estrutura? Como ficará os casais heterossexuais verdadeiro estéreis que não use  

como meio o método artificias que não podem gerar filhos através de uma relação 

sexual natural? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 
 

 
 

CONCLUSÃO 

 

Sabe-se através de estudo da embriologia que a vida humana começa com dois 

gametas (masculino e feminino), que fecundado formam uma célula embrionária única 

conhecida como Zigoto. Sabe-se também que a partir daí um novo ser em pessoa na sua 

totalidade com desenvolvimento de estrutura física e sua capacidade de pensar e sentir 

surge. 

Assim, fica superado o entendimento que dois gametas fecundados não 

formariam um novo indivíduo, ao contrário das alegações que insistem em dizer que 

embrião “não é pessoa”, mas “produto de concepção”. Tal afirmação desconstrucionista 

do embrião é negar que não há uma vida humana. Ora, todo ser humano em sua vida 

pregressa volta-se olhando para si como embrião na sua origem.  

A embriologia já comprovou inúmeras vezes a origem da vida humana 

cientificamente; está certo que ela começa na fecundação dos dois gametas e tendo 

transplantado por uma força vital que move até que seja estabelecido na parede do 

útero, para então começar a ter ligação com a placenta biológica entre a mãe e o (a) 

filho (a) durante toda gestação por via cordão umbilical.  

Também não há o que se falar em aborto pois não há dúvidas que se trata de 

uma pena de morte. Não importa se nascerá com algum tipo de limitação. Não cabe a 

nenhuma ideologia atribuir-se em competência para defender a morte de um inocente. A 

Constituição Federal deixa claro que pena de morte é proibido, salvo exceções 

expressas em lei.  

A bioética possui um vasto campo a ser estudado no que tange buscar corrigir 

abusos cometidos por alguns profissionais da medicina em não observar as exigências 

do comitê e centro de bioética que é auxílio-base de um relacionamento médico-

paciente. 

O biodireito, por ser um ramo novo da ciência jurídica, tem ainda o olhar de 

uma criança. Dessa forma, conforme se avança em estudo e conhecimento, na 

manifestação da autonomia da vontade, uma nova descoberta gera desafios aos 

colaboradores da construção do biodireito, no qua trata a vida humana como bem 

jurídico-antropológico, moral-ético e direito-religioso. O termo bio (vida) e direito 

(justiça) voltado ao ser humano e sua personalidade jurídica desde a concepção garante 

sua declinação fim que é a morte, ou seja, a despersonalidade jurídica de um indivíduo 

termina com a morte. 



105 
 

 
 

Todo ser humano aprende desde cedo que a responsabilidade sobre si e 

também sobre o outro tem peso de sanção punitiva seja objetiva e ou subjetiva. Matar 

alguém ou causar prejuízos a outrem gera responsabilização. Dessa forma, é certo que 

os profissionais conhecem a sua responsabilidade.  

Mas, a busca por melhores condutas a serem adotadas de forma que valorizem 

o humano em cada indivíduo faz com que os Estados assumam acordos ou tratados 

internacionais. O Brasil possui diversos tratados e acordos multi e bilaterais com 

diversas nações existente.  

O Poder Judiciário, um dos “pilares” da democracia de uma sociedade deveria 

e deve ser neutro ao julgar os processos objetos da demanda entre lide, sem que sejam 

legisladores positivos pois a Constituição Federal não lhe outorgou tal poder. É função 

do Poder Judiciário a busca efetiva do Direito e da Justiça dentro da sociedade. Se ele é 

um dos “pilares” da democracia, falta por parte dos integrantes a efetividade da justiça, 

ou seja, os membros magistrado devem atuar na imparcialidade acerca da matéria em 

pauta, antes averiguar se não irá usurpar competência de matéria do Legislativo 

representativo.  

O embrião humano precisa de total amparo e proteção jurídica desde sua 

concepção até seu fim último. É de grande necessidade em nosso Brasil um efetivo 

Estatuto de Proteção ao Embrião Humano em todas as suas fases, não importando se 

está ou não implantado no útero materno.  

O embrião humano criopreservado em laboratório deveria ser disponibilizado 

para um programa de adoção por casais que possam dele cuidar. Ao mesmo tempo é 

importante não incentivar “produção de embrião humano” excedente, e sim dar uma 

devida solução aos criopreservados à espera de um destino certo que é um corpo 

estruturado. Deixá-los no laboratório aguardando um futuro incerto é o mesmo que 

abandoná-los. São filhos órfãos rejeitados que não tiveram o direito de nascer.  

Caberá exclusivamente ao Congresso Nacional iniciar um Projeto de Lei de 

Estatuto Jurídico de Proteção ao Embrião Humano que se encontram em laboratórios. 

Por um lado, não há dispositivo para responsabilizar os genitores de forma 

administrativamente por seus atos de abandono. Mas, é possível dialogar para que 

evitem excesso de gametas para a devida tentativa de uma reprodução humana artificial.   

Todos os seres humanos sabem da responsabilidade que seus atos geram. Dessa 

forma, pergunta-se: qual a responsabilidade diante de uma vida inocente em sua origem 

(concepção)?  
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Além da responsabilidade dos casais há ainda a dos os profissionais da 

medicina no que tange a esta vida embrionária. Cabe a eles evitar que o ser humano seja 

descartado em alguns casos como simples cobaia. Por outro lado, a sociedade também 

deve buscar a proteção da vida, pois se ora se descarta embriões, se autoriza 

indiscriminadamente abortos, logo o que do ser humano será objeto de descarte? Em um 

futuro que se mostra cada vez mais utilitarista não é possível saber o que será digno de 

importância. 

O Poder Judiciário como instituição base do Estado Democrático de Direito, 

tem como função julgar e processar a demanda da lide e também a ele é atribuído de 

ofício a interpretação da Lei formulada pelo Legislador.  

Portanto, segundo a doutrina, o Poder Judiciário não tem legitimidade de 

Legislar Positivo que é prerrogativa do Parlamento representante legítimo do povo. O 

que se entende entre todos é a função do Poder Judiciário de julgar e processar, propor 

base de interpretação através de acórdãos e súmulas dos tribunais superiores.  

Assim fica superado que somente o Poder Legislativo tem a prerrogativa de 

formular novas leis para toda sociedade, o que não exclui os decretos e medidas 

provisórias de origem do Poder Executivo e propostas do Poder Judiciário que também 

são bem-vindas ao Parlamento para serem analisadas pelos representantes do povo.  

Em se tratando de acordos e tratados internacionais que o Brasil detém para ser 

analisados por prerrogativa do Congresso Nacional, o que se observa é muitos deles 

terminam engavetados mesmo que ratificados. Tem muitos tratados importantes sobre a 

vida humana que pode e deve ser questionado por todos provocar o judiciário na 

interpretação na causa da demanda da lide. 

Por se tratar de um embrião humano caberá iniciativa de qualquer cidadão 

brasileiro propor Projeto de Lei junto a Câmara dos Deputados a redigir um Estatuto 

Jurídico de Proteção ao Embrião Humano, no que discute sobre o que fazer com 

embriões congelados que se tornam órfãos ou não de seus pais.  

A busca pela elaboração de um Estatuto de proteção ao Embrião humano é 

garantir a ele principalmente o direito a um corpo físico estruturado. Garantir o direito 

de nascer, já que foi concebido. Um ser humano já existe, ainda que em fase rudimentar.  

Os defensores da teoria concepcionista, que se dizem defensores da vida, o que 

se sabe é que até o presente momento só apresentaram de fato teoria abstrata e punição 

administrativa e ou penal para “proteger”. Isso é insuficiente, pois o que se espera é que 

o embrião tenha direito a um corpo físico estruturado. Deixa o embrião humano até 
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morrer por naturalidade em um tanque de criopreservação não é defender de fato a vida. 

É omissão a um direito que o embrião tem de viver.  

Para concluir é importante frisar a importância da intensa e permanente defesa 

em ato concreto da vida humana desde sua concepção até sua morte natural. Toda a 

sociedade que se posiciona a favor da defesa da vida a partir de sua fase embrionária 

deve propor projetos para a elaboração de um Estatuto Jurídico de Proteção ao Embrião 

Humano. Deve-se evita sua destruição e também a exagerada produção de novos seres 

para que não nos tornemos cúmplice do crime de genocídio que são praticados em 

laboratório.  

O embrião não é “material biológico, coisa ou produto”. É pessoa em fase de 

desenvolvimento que o torna extremamente vulnerável para se defender sozinho. Não 

tem corpo e muito menos voz, contudo são pessoas dignas de respeito e proteção. 
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