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RESUMO 

 

A reprodução assistida surgiu como alternativa para amenizar o problema de 
infertilidade e esterilidade, possibilitando a procriação de pessoas incapazes de 
gerar filhos pelo método natural. O presente trabalho propôs-se a apontar as 
problemáticas que envolvem o processo de reprodução assistida, tendo por objetivo 
desenvolver uma análise crítica da reprodução humana frente ao direito à vida, 
considerando-se a falta de legislação específica que regulamenta a matéria. Este 
trabalho justifica-se, pois busca proporcionar uma maior discussão no âmbito 
acadêmico e jurídico sobre o método da fertilização in vitro, incentivando a pesquisa 
e o debate sobre o direito dos embriões excedentários. Para tanto, utilizou-se, das 
doutrinas concernentes à bioética, citando-as, artigos científicos, dissertações de 
mestrado, teses de doutorado e livros. Conclui-se, portanto, que os embriões 
excedentários não podem ser instrumentos de pesquisa, e nem ser descartados. O 
destino mais adequado para os embriões criopreservados seria a doação a terceiros 
para fim da procriação desde que, no entanto, sejam utilizados de forma gratuita.  
 
Palavras Chaves: Reprodução Humana; Fertilização in vitro; Embriões 

Excedentários. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 

Ao longo da história humana muitas mudanças aconteceram - conquistas e 

grandes descobertas, pode-se dizer que a Biotecnologia foi a maior das descobertas 

de todos os tempos, pois trouxe ao casal a possibilidade da concepção, 

contemplando aqueles que não podiam ter filhos.  

O presente trabalho presenta as hipotéticas que envolvem o processo da 

Reprodução Humana Assistida, apesar das várias inquirições a respeito dos 

procedimentos de fertilidade e as suas consequências. 

Dessa forma, o objetivo central proposto para esse trabalho é desenvolver 

uma análise crítica da Reprodução Humana frente ao direito à vida, considerando-se 

a falta de legislação que regulamente sobre a matéria. Isto vem ao encontro dos 

objetivos específicos que nos levam a demonstrar as modalidades e técnicas 

disponíveis no Brasil para a Reprodução Humana Assistida, além de estudar a 

resolução n. 11.105 de 2005 que regulamenta o processo de fertilização no Brasil, e, 

por fim, verificar quando se inicia a vida para o Direito Brasileiro.  

Diante do exposto, este trabalho justifica-se, pois procura harmonizar uma 

discussão no âmbito acadêmico e jurídico sobre o método da fertilização in vitro, 

incentivando a pesquisa e o debate sobre o direito dos embriões excedentários.  

Para tanto, utilizou-se como metodologia a pesquisa bibliográfica, por meio da 

consulta de doutrinas concernentes à bioética e assim, obter uma construção 

histórica da Reprodução Assistida, tendo por base o método positivista, vindo desde 

os primórdios até a atualidade demonstrando que o desenvolvimento tecnológico 

possibilitou que situações jamais imaginadas pudessem ocorrer, como por exemplo: 

a fecundação homóloga e heteróloga, o empréstimo de útero, a fecundação post 

mortem e a polêmica que rodeia o direito do anonimato do doador de material 

genético. 

Há, entretanto, em relação ao direito da criança de conhecer a sua árvore 

genealógica, posicionamentos doutrinários em favor do anonimato e outros 

favoráveis à revelação dos envolvidos no procedimento.  

Enfatiza-se os aspectos jurídicos da reprodução assistida, no qual é exposta a 

problemática doutrinária do início da vida, que segundo a teoria concepcionista, 

começa com a junção do espermatozoide com o óvulo. Já para a teoria genética-
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desenvolvimentista, o início da vida depende do estágio em que o embrião se 

encontra. Para a teoria do pré-embrião a vida se inicia a partir do décimo quarto 

(14º) dia e para a teoria da nidação somente a partir da fixação do óvulo no útero. 

De acordo com a teoria natalista o embrião é apenas uma expectativa de pessoa.  

Também serão vistos os possíveis destinos dos embriões excedentes, a 

criopreservação dos embriões, a utilização de embrião para pesquisa com células-

tronco e células adultas retiradas do cordão umbilical e da medula óssea, os 

benefícios e os malefícios dessas pesquisas. No estudo comparado serão 

abordados os diversos aspectos das pesquisas com células-tronco embrionárias, 

além do embrião como detentor da capacidade jurídica no ordenamento jurídico.  

Será abordado ainda uma análise dos projetos de leis, alguns ainda em 

tramitação no Senado, a identificação de seus benefícios, a semelhança com 

determinados procedimentos e a necessidade de lei que regulamenta a fertilização 

heteróloga, direito do anonimato do doador de sêmen, gestação de substituição, 

reprodução post mortem e a definição acerca do início da vida e as pesquisas com 

células-tronco.  

O artigo n. 1.597 do Código Civil de 2002 é a única norma que admite a 

presunção de filhos nascidos homóloga, heteróloga e post mortem. Nestes casos, 

dar-se-á a filiação automaticamente. No entanto, há de se perceber que não existe 

uma lei que regulamenta todos os aspectos da reprodução humana, isso demonstra 

que a ciência do direito está em descompasso com a ciência médica. Tendo em, 

vista que enquanto as técnicas de fertilização alcançam novos horizontes da ciência 

do direito permanente inerte, ou seja, não se adaptando ao novo cenário social.  

Quanto às técnicas de reprodução utilizadas no Brasil, citam-se as principais, 

sendo-as: a transferência intratubária de gametas (GIFT), que se realiza por meio da 

introdução do espermatozoide dentro do útero, e se dá in vivo. Outra técnica 

bastante utilizada é a transferência intratubária de zigotos (ZIFT), que ocorre fora do 

corpo – in vitro – com a junção do espermatozoide com o óvulo para ser introduzido 

posteriormente, nas trompas de falópio.  

Por último, apresentam-se as considerações finais contendo os resultados 

obtidos com a pesquisa e as inquietações advindas a título de provocação para uma 

pesquisa futura. Por derradeiro, as referências utilizadas na feitura deste trabalho. 
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2 DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS: A QUESTÃO DOS EMBRIÕES 

 

Pelos ensinamentos de Lenza (2011, p.862), é possível destacar que a 

Constituição Federal de 1988, dentro do Título II de sua redação, secciona Direitos e 

Garantias Fundamentais em grupos de grande importância, sendo esses: “direitos e 

deveres individuais e coletivos; direitos sociais; direitos de nacionalidade; direitos 

políticos e partidos políticos”. Muito se fala em Direitos e Garantias Fundamentais, 

mas para maior clareza de entendimento, é importante fazer a diferenciação entre 

Direitos e Garantias, em que:  

Assim, os direitos são bens e vantagens prescritos na norma 
constitucional, enquanto as garantias são instrumentos através dos 
quais se assegura o exercício dos aludidos direitos 
(preventivamente) ou prontamente os repara, caso violados. (LENZA, 
2011, p. 863) (grifo nosso)  
 

Por simples nota, pelo mesmo autor, Rui Barbosa foi um dos pioneiros quanto 

à distinção das disposições que eram oferecidas tanto pelos Direitos quanto pelas 

Garantias Fundamentais; sendo aqueles de disposição “declaratória”, e assim 

deixando claro a existência e o reconhecimento de direitos, enquanto essas são 

“assecuratórias”, sendo então ferramentas para a limitação do poder. (Lenza, 2011)  

Ainda no diferenciar, é necessário também o fazer em relação aos 

Princípios, sendo esses, segundo Paulo e Alexandrino (2008), a forma mais básica 

para a formação do Estado brasileiro, o seu governo, o regime democrático com 

seus fundamentos na soberania do povo, bem como a separação das funções entre 

os poderes.  

Também neles encontram-se os valores e os fins mais gerais 
orientadores de nosso ordenamento constitucional, funcionando 
como diretrizes para todos os órgãos mediante os quais atuam os 
poderes constituídos. (PAULO; ALEXANDRINO, 2008, p. 85)  
 

Composto por cinco fundamentos, eles estão assim elencados na 

Constituição Federal:  

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-
se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: I - a 
soberania; II - a cidadania III - a dignidade da pessoa humana; IV 
- os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; V - o 
pluralismo político. [...] (BRASIL, CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 
1988) (grifo nosso)  
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Buscando o entendimento de Dal Bosco, Matos e Burin (2011), é que se pode 

afirmar que os direitos e garantias fundamentais, em razão de sua aplicação e por 

todo o processo de mudança já sofrido, que há uma dificuldade em precisar-lhes 

uma definição concreta. Uma das dificuldades é a própria linguística, os termos a 

que se faz uso para descrevê-las.  

Aumenta essa dificuldade a circunstância de se utilizarem várias 
expressões para designá-los, tais como: “direitos naturais, direitos 
humanos, direitos do homem, direitos individuais, direitos públicos 
subjetivos, liberdades fundamentais, liberdades públicas e direitos 
fundamentais do homem. (DAL BOSCO; MATOS; BURIN, 2011, p. 
117)  
 

Ainda quanto ao conceito, por outra autoria:  

O conceito da expressão direitos fundamentais não é unívoco e nem 
preciso. Isso pode ser explicado pela constante modificação da 
sociedade e, por consequência, a evolução desses direitos. O 
mesmo pode ser dito do conceito de direitos humanos. Embora a 
doutrina clássica afirme que os direitos fundamentais seja aqueles 
que são reconhecidos pelo ordenamento constitucional interno da 
cada Estado, e os direitos humanos possam também ter obtido a 
chancela desse ordenamento, recebem o reconhecimento do direito 
internacional, com mecanismos diretos e indiretos de proteção. (DA 
COSTA, 2009, p. 46)  
 

Como anota Mendes e Branco (2011), nesse âmbito de conceituação e 

concepção em uma perspectiva filosófica, há relativa dificuldade em encontrar 

harmonia para e entre as ideias em discussão, tanto que como doutrinado, há uma 

tendência em dar preferência na busca de uma maneira eficaz de se protegerem 

esses direitos, segurando também, que é quase impossível encontrar um conceituar 

absoluto para tais direitos.  

Em Paulo e Alexandrino (2008), ao fazerem menção ao professor Alexandre 

de Moraes, trazem, sinteticamente, características dos Direitos Fundamentais, como 

“a) imprescritibilidade”, não se perdem com o decurso do tempo; “b) 

inalienabilidade”, os direitos são personalíssimos; “c) irrenunciabilidade”, não se 

pode abrir mão desses direitos; “d) inviolabilidade”, estão protegidos de atos de 

autoridades públicas, bem como de sua negligência; “e) universalidade”, tem 

abrangência no total dos indivíduos, sem distinção de qualquer natureza; “f) 

efetividade”, o Poder Público tem como foco a garantia desses direitos; “g) 

interdependência”, conquanto autônomas, tais direitos encontram-se protegidas por 

seus respectivos remédios constitucionais; “h) complementaridade”, todos os 
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direitos devem ser aplicados e interpretados em conjunto, para daí poderem 

alcançar o objetivo previsto.  

Em complementação, Lenza (2011), também faz menção as características 

dos Direitos Fundamentais, tanto quanto a explanação anterior sobre eles o autor 

adiciona ainda: “historicidade”, os direitos nascem com o Cristianismo, a 

sobrevivem até os dias atuais; “limitabilidade”, não são absolutos em situação de 

confronto; ou a solução já existe positivada, ou caberá ao aplicador da norma a 

interpretação e aplicação dos fundamentos mais adequados.  

É de importância citar também, quanto às razões históricas:  

Nos séculos XVII e XVIII, as teorias constratualistas vêm enfatizar a 
submissão da autoridade política à primazia que se atribui ao 
indivíduo sobre o Estado. A defesa de que certo número de direitos 
preexistem ao próprio Estado, por resultarem da natureza humana, 
desvenda característica crucial do Estado, que lhe empresta 
legitimação – o Estado serve aos cidadãos, é instituição concatenada 
para lhes garantir os direitos básicos. (MENDES; BRANCO, 2011, p. 
154)  
 

Em Novelino (2012), a caracterização para princípios fundamentais, é aquela 

de que cujo valor é indispensável para que o Estado torne-se uma estrutura sólida, 

pela atribuição de significados extraordinários e uma maior atenção na lida desses 

dentro do ordenamento constitucional.  

Com isso, por Dal Bosco, Matos e Burin (2011), tais princípios ao mesmo 

tempo em que apontam obrigações positivas aos entes do Estado, também impõem 

limitações aos poderes de ação Estatal, para assim dar proporcional valor a 

liberdade da pessoa e, como é apresentado pelas autoras, é a evidência da 

aplicação prática da democracia.  

Da mesma maneira que os princípios ético-jurídicos mais gerais, os 
princípios constitucionais são o ponto mais importante do sistema 
normativo. Eles são verdadeiras vigas mestras, alicerces sobre os 
quais se constrói o sistema jurídico. Os princípios constitucionais dão 
estrutura e coesão ao edifício jurídico. Assim, devem ser 
estritivamente obedecidos, sob pena de todo o ordenamento jurídico 
se corromper. (NUNES, 2002, p. 37)  
 

Os princípios assim o são, como em Nunes (2002), os caminhos que ditarão o 

rumo dentro de um ordenamento positivado, tanto como condicionante, assim como 

fonte para a interpretação de normas em um âmbito generalizado.  
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O autor ainda descreve os princípios como sendo “supranormas”, assim, são 

hierarquicamente superiores a outras normas positivadas, e até mesmo aquelas que 

nascem dos costumes.  

Diante do contexto em análise, é possível verificar que “Os direitos e 

garantias fundamentais, em sentido material, são, pois, pretensões que, em cada 

momento histórico, se descobrem a partir da perspectiva do valor da dignidade 

humana”. (MENDES; BRANCO, 2011, p. 159)  

Por fim, conforme doutrina Paulo e Alexandrino (2008), tais garantias 

fundamentais são consideradas ao citarem Canotilho “normas abertas”, não 

havendo um rol de direitos exauridos em si, a lista desses direitos pode ser 

complementada, tal conforme o §2ª, artigo 5ª da Constituição Federal, em que “[...] 

Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros 

decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados 

internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte”. (BRASIL, 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988) 

Buscou-se com este tópico esclarecer que o método com maior importância 

para a presente pesquisa é aquela  designada como fertilização in vitro, tendo em 

vista que sua adoção pode implicar em sérios problemas éticos e jurídicos, 

especialmente, pela probabilidade de transgressão dos direitos  fundamentais, em 

especial, o direito a vida dos embriões excedentários.  

 

 

2.1.1 Dignidade da pessoa humana 

 

 

Decorrente do art. 1º, III, da Constituição Federal, o princípio da dignidade da 

pessoa humana impõe um dever de respeito e proteção, encontrando na família, o 

mais humano dos ramos do direito, vasto campo para sua aplicação.  

Segundo Luís Roberto Barroso, o princípio da dignidade humana identifica um 

espaço de integridade que deve ser assegurado a todas as pessoas. Ele representa 

a superação da intolerância, da discriminação, da exclusão social, da incapacidade 

de aceitar as diferenças.  
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O princípio da dignidade humana identifica um espaço de integridade 
a ser assegurado a todas as pessoas por sua só existência no 
mundo. É um respeito à criação, independente da crença que se 
professe quanto à sua origem. A dignidade relaciona-se tanto com a 
liberdade e valores do espírito quanto com as condições materiais de 
subsistência. O desrespeito a esse princípio terá sido um dos 
estigmas do século que se encerrou e a luta por sua afirmação, um 
símbolo do novo tempo. Ele representa a superação da intolerância, 
da discriminação, da exclusão social, da violência, da incapacidade 
de aceitar o outro, o diferente, na plenitude de sua liberdade de ser, 
pensar e criar. (BARROSO, 2010. p. 252).  
 

Ainda para Barroso (2010, p. 254), a dignidade da pessoa humana é o núcleo 

essencial dos direitos fundamentais, e dela se extrai a tutela do mínimo existencial e 

da personalidade humana, tanto na sua dimensão física como moral.  

Princípio fundante do Estado Democrático de Direito, seu alcance é sentido 

também no campo de sentimentos, emoções e afetos.  

 

É o princípio maior, fundante do Estado Democrático de Direito, 
sendo afirmado já no primeiro artigo da Constituição Federal. A 
preocupação com a promoção dos direitos humanos e da justiça 
social levou o constituinte a consagrar a dignidade da pessoa 
humana como valor nuclear da ordem constitucional. Sua 
essência é difícil de ser capturada em palavras, mas incide sobre 
uma infinidade de situações que dificilmente se podem elencar de 
antemão. Talvez possa ser identificado como sendo o princípio de 
manifestação primeira dos valores constitucionais, carregado de 
sentimentos e emoções. É impossível uma compreensão 
exclusivamente intelectual e, como todos os outros princípios, 
também é sentido e experimentado no plano dos afetos. (DIAS, 
2007, p. 59, grifo do autor).  
 

Para Lôbo (2011, p. 60), a família encontra-se “como espaço comunitário por 

excelência para realização de uma existência digna e da vida em comunhão com as 

outras pessoas.” Continua Lôbo  

 

Atualmente a família converteu-se em locus de realização existencial 
de cada um de seus membros e de espaço preferencial de afirmação 
de suas dignidades. Dessa forma, os valores coletivos da família e os 
pessoais de cada membro devem buscar permanentemente o 
equilíbrio, “em clima de felicidade, amor e compreensão”. 
Consumaram-se na ordem jurídica as condições e possibilidades 
para que as pessoas, no âmbito das relações familiares, realizem e 
respeitam reciprocamente suas dignidades como pais, filhos, 
cônjuges, companheiros, parentes, crianças, idosos, ainda que a 
dura realidade da ida nem sempre corresponda a esse desiderato. 
(LÔBO, 2011, p. 62).  
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Assim sendo, a dignidade deve atuar na família para assegurar o 

desenvolvimento e formação de personalidade dos integrantes do grupo familiar.  

Para Maria Helena Diniz (2012, p. 37), a dignidade humana “constitui base da 

comunidade familiar (biológica ou socioafetiva), garantindo, tendo por parâmetro a 

afetividade, o pleno desenvolvimento e a realização de todos os seus membros, 

principalmente da criança e do adolescente.  

Com a Constituição Federal pondo a dignidade como fundamento da ordem 

jurídica houve grandes mudança na ordem jurídica, passando a pessoa humana 

agora a ser o centro, ante a antiga patrimonialização, como ensina Maria Berenice 

Dias,  

Na medida em que a ordem constitucional elevou a dignidade da 
pessoa humana a fundamento da ordem jurídica, houve uma opção 
expressa pela pessoa, ligando todos os institutos à realização de sua 
personalidade. Tal fenômeno provocou a despatrimonialização e a 
personalização dos institutos jurídicos, de modo a colocar a pessoa 
humana no centro protetor do direito. (DIAS, 2007, p. 59-60, grifo do 
autor).  
 

Tal posicionamento não gerou apenas mudanças quanto a 

despatrimonialização, mas também estabeleceu limites em relação ao estado, 

criando barreiras a sua atuação no sentido de atentar contra a dignidade, e também 

exigindo do mesmo condutas ativas para garantir um mínimo de dignidade as 

pessoas dentro de seu território.  

 

O princípio da dignidade humana não representa apenas um limite à 
atuação do Estado, mas constitui também um norte para a sua ação 
positiva. O estado não tem apenas o dever de abster-se de praticar 
atos que atentem contra a dignidade, mas também deve promover 
essa dignidade através de condutas ativas, garantindo o mínimo 
existencial para cada ser humano em seu território. (DIAS, 2007, p. 
60).  
 
 

A dignidade humana aplicado ao direito de família se manifesta para priorizar 

a igualdade em dignidade para todas as entidades familiares, de maneira a coibir 

discriminação a formas de filiação e constituição de família.  

Especificamente em relação a dignidade da pessoa da criança, LÔBO 

destaca que os direitos expressos no art. 227 da Constituição não são apenas 

oponíveis ao Estado, mas também a sociedade e a todos os membros da família.  
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No que respeita à dignidade da pessoa da criança, o art. 227 da 
Constituição expressa essa viragem, configurando seu específico bill 
of rights, ao estabelecer que seja dever da família assegurar-lhe 
“com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária”, além de 
colocá-la “a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão”. Não é um direito 
oponível apenas ao Estado, à sociedade ou a estranhos, mas a cada 
membro da própria família. (LÔBO, 2011, p. 61).  
 

Da mesma maneira a família está institucionalizada agora como instrumento 

de desenvolvimento de seus membros.  

A família, tutelada pela Constituição, está funcionalizada ao 
desenvolvimento da dignidade das pessoas humanas que a 
integram. A entidade familiar não é tutelada para si, senão como 
instrumento de realização existencial de seus membros. (LÔBO, 
2011, p. 62).  

 

Rodrigo da Cunha Pereira entende a dignidade da pessoa humana como:  

A dignidade, portanto, é o atual paradigma do Estado Democrático 
de Direito, a determinar a funcionalização de todos os institutos 
jurídicos à pessoa humana. Está em seu bojo a ordem imperativa a 
todos os operadores do Direito de despir-se de preconceitos – 
principalmente no âmbito do Direito de Família-, de modo a se evitar 
tratar de forma indigna toda e qualquer pessoa humana, 
principalmente na seara do Direito de Família, que tem a intimidade, 
a afetividade e a felicidade como seus principais valores (PEREIRA, 
2012, p. 126-127).  
 

Assim, a dignidade da pessoa humana determina a funcionalização de todos 

os institutos jurídicos à pessoa humana, e todos os operadores do Direito devem 

despir-se de preconceitos, especialmente no Direito de Família, para evitar 

tratamentos indignos a qualquer pessoa, que tem a intimidade, a afetividade e a 

felicidade como seus principais valores. 

É importante enfatizar que a dignidade da pessoa é como um grande guarda - 

chuva sob o qual estão protegidos os direitos fundamentais e mais respeitáveis 

indicados pelo legislador constituinte para serem honrados de uma proteção 

normativa distinta.  
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2.1.2 Paternidade Responsável e Planejamento Familiar  

 

 
O planejamento familiar é um direito garantido pela Constituição Federal de 

1988, onde vem expresso através do art. 226, § 7º, que dispõe:  

 
§ 7º - Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da 
paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do 
casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e 
científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma 
coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. (Brasil, 1988).  
 
 

A esse respeito ensina Gonçalves (2010, p. 24), “essa responsabilidade é de 

ambos os genitores, cônjuges ou companheiros. A Lei n. 9.263/96 regulamentou o 

assunto, especialmente no tocante à responsabilidade do Poder Público.”  

O art. 2º da Lei nº 9.263/96 define o planejamento familiar como “o conjunto 

de ações de regulação da fecundidade que garanta direitos iguais de constituição, 

limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal”.  

De acordo com Rosenvald e Farias (2010, p. 47) o planejamento familiar tem 

um propósito de evitar a formação de núcleos familiares sem condições de sustento 

e manutenção.  

Não pode confundir-se o planejamento familiar com populacional, visto que 

não pode existir induzimento ao comportamento sexual ou social dos indivíduos. 

Desta maneira se posiciona Maria Helena Diniz:  

 
O direito ao planejamento familiar não está vinculado à política de 
controle demográfico, mas à liberdade de decisão de cada casal, que 
passa a ser responsável pelo número de filhos, assim como por seu 
desenvolvimento físico e moral, educação, saúde e proteção. O 
planejamento familiar não se restringe apenas a procriação, decisão 
pelo número de filhos, espaçamento ou intervalo entre uma gestação 
e outra, controle de natalidade ou de fecundidade, mas também, sem 
sentido amplo, a moradia, alimentação, lazer, educação, etc. (DINIZ, 
2010, p. 140).  
 

No que diz respeito ao princípio da paternidade, este traduz a 

responsabilidade individual e social dos genitores em relação ao bem estar físico, 

psíquico e moral de seus filhos, na responsabilidade que deve ser observada na 

formação e manutenção da família.  

Assim, de acordo com Diniz (2010, p. 144), a paternidade responsável se 

estabelece para que seja devidamente compreendida e assumida pelos genitores a 
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responsabilidade em desempenhar bem suas funções dentro da família, para que os 

filhos cresçam em um ambiente sadio e equilibrado. 

Pelas conceituações apresentadas acima, percebe-se que, como afirmado no 

tópico, o planejamento familiar, no Brasil, constitui-se em um direito garantido a 

pessoa de livremente decidir acerca do número de filhos que irão compor o seu 

grupo familiar, não sendo tolerada qualquer política estatal de intervenção nessa 

autonomia privada.  
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3  REPRODUÇÃO ARTIFICIAL HUMANA  

 

 

Diante dos diversos casos de infertilidade, pesquisadores descobriram a 

denominada reprodução assistida, que consiste na possibilidade de ser concebida 

uma nova vida sem o intermédio das relações sexuais. É possível inferir que o 

direito de gerar filhos, quando maior civilmente e capaz, independente do estado 

civil, da orientação religiosa ou da sexualidade, sendo necessária somente a livre 

vontade do indivíduo para que tenha acesso aos meios necessário para a realização 

do projeto parental.  

A reprodução assistida é gênero composto de várias espécies, é um conjunto 

de técnicas médicas que objetivam a gestação, superando dificuldades físicas ou 

patológicas. 

Fernandes (2000, p. 52) explica, “as técnicas de reprodução assistida são 

avanços biotecnológicos que tanto permitem contornar os problemas de esterilidade 

quanto solucionar alguns de infertilidade”.  

O autor preconiza ainda que (2005, p. 28)  

 
fecundação artificial, significa a união do sêmen ao óvulo por meios 
não naturais de cópula, cujo objetivo é a gestação, substituindo ou 
facilitando alguma etapa que seja deficiente no processo reprodutivo 
normal.  
 

Sobre reprodução assistida, Machado (2006, p. 28) explica:  

 
A fecundação sempre foi considerada como ato íntimo do casal. A 
reprodução medicamente assistida tornou possível uma procriação 
humana sem relacionamento sexual entre o casal. Através dessa 
forma de procriar a realização de ter um filho passa obrigatoriamente 
do ato íntimo do casal para um ambiente de ampla participação de 
terceiros, com o encontro do espermatozóide e do óvulo ocorrendo 
em um laboratório.  
 

No entanto, tais técnicas devem ser utilizadas apenas em último caso, em que 

se constate a impossibilidade de procriação por vias naturais e não por mera 

comodidade do casal (Res. N. 1957/2010 do CFM, art. 1º, Secção 1). Acerca das 

técnicas de reprodução assistida, Diniz (2008, p. 521):  

 
Essas técnicas de reprodução assistida têm o papel de auxiliar na 
resolução dos problemas de infertilidade humana, facilitando o 
processo de procriação, quando outras terapêuticas tenham sido 
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ineficazes para a solução da situação atual de infertilidade (Res. N. 
1.358/92 do CFM, art. 1o , Secção 1), devolvendo ao homem e à 
mulher o direito à descendência. 1 
 

A esterilidade e a infertilidade são doenças registradas na Classificação 

Internacional de Doenças e devem ser tratadas como tal (FERNANDES, T. B., 2000, 

p. 53).  

Machado (2006, p. 20) menciona, “A esterilidade se caracteriza pela 

impossibilidade de ocorrer a fecundação numa situação irreversível. É a 

incapacidade definitiva para conceber.”  

Sob esse prisma Rafful (2000, p. 20):  

 
Recorrem, desta forma, à procriação assistida aqueles casais 
denominados estéreis pela literatura médica, valendo neste momento 
ressaltar que os vocábulos esterilidade e infertilidade são utilizados 
como sinônimos com a finalidade de indicar a impossibilidade de 
procriar de forma natural, o que gera a ausência de filhos, entretanto, 
de acordo com o vocabulário técnico empregado na medicina, 
designam problemas diferentes, muito embora seus resultados, na 
prática eram idênticos.  
 

A inseminação artificial bem sucedida realiza o sonho de casais inférteis de 

constituir família, porém, mesmo com todos os avanços ocorridos na medicina, não 

há no ordenamento jurídico brasileiro previsão específica acerca do tema ventilado, 

que se mostra de grande importância. A Resolução do Conselho Federal de 

Medicina nº 1957/2010 compreende normas de utilização da reprodução humana 

artificial, enquanto o Código Civil de 2002, no art. 1.597, confirma que a inseminação 

humana artificial apesar de não estar inserida em legislação específica, não é 

vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro que até reconhece a filiação por meio 

desses métodos.  

 
Art. 1.597 – Presumem-se concebidos na constância do casamento 
os filhos: I – nascidos cento e oitenta dias, pelo menos, depois de 
estabelecida a convivência conjugal; II – nascidos nos trezentos dias 
subsequentes à dissolução da sociedade conjugal, por morte, 
separação judicial, nulidade e anulação do casamento; III – havidos 
por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido o marido; IV 
– havidos, a qualquer tempo, quando se tratar de embriões 
excedentários, decorrentes de concepção artificial homóloga; V – 
havidos por inseminação artificial heteróloga, desde que tenha prévia 
autorização.  
 

                                                           
1
 A Resolução citada pela autora foi revogada após 18 anos de vigência, sendo substituída pela Resolução  CFM 

nº 1957/2010. 
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Com propriedade, Gama, L. (2003, p. 44):  

Inúmeras e importantes inovações relacionadas à reprodução 
assistida estão acontecendo no campo do Direito, assim é que nosso 
Ordenamento Jurídico através do Código Civil regulamenta a 
reprodução assistida nos incisos III, IV, V do art. 1.597. A reprodução 
assistida é indicada para tratamento do problema de esterilidade de 
casais, e hoje com o novo Código Civil em vigor constitui um direito 
legitimamente regulado. A lei n 8.974/95 estabelece normas para a 
utilização da engenharia genética e a manipulação dos embriões 
humanos.  
 

Existem basicamente duas formas procedimentais na reprodução assistida; o 

procedimento pode se dar in vivo, ou seja, dentro do organismo da mulher; ou o 

denominado procedimento in vitro que consiste na fecundação fora do organismo 

feminino.  A fecundação in vivo é conhecida como inseminação artificial, consiste na 

introdução de material genético masculino dentro da vagina, em volta do colo, dentro 

do colo, dentro do útero ou dentro do abdômen, onde a fecundação ocorrerá 

(FERNANDES, T. B., 2000, p. 54).  

A fecundação in vitro consiste em um processo mais complexo, no qual o 

material genético, tanto masculino, como feminino, são fecundados fora do corpo 

feminino, em laboratório (FERNANDES, T. B., 2000, p. 55).  

 

3.1.1 BIODIREITO E SEUS PRINCÍPIOS 

 

 

O século XX surge com muitos dilemas éticos, e conforme Pereira e Silva 

(2002), uma dessas questões nasce quando do envolvimento entre a medicina e a 

biotecnologia, do qual resulta na busca de soluções que, por muitas vezes acontece 

sem a mínima prudência.  

 
Perplexidades, dilemas, angústias. Na verdade, os novos problemas 
éticos do século XX surgem a partir do momento em que a medicina, 
então centrada no cuidado para com o paciente, se envolve 
visceralmente com a tecnologia biomédica, isto é, com a cura a 
qualquer preço, enquanto conhecimento aplicado. (PEREIRA E 
SILVA, 2002, p. 158)  
 
 

Conceituando, nos moldes de Chiarini Júnior, o Biodireito visa a positivação 

das normas bioéticas, criando a obrigação para com a observância dos princípios 

regidos pela bioética.  
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Por Alves e Penteado (1999), para que, seja possível a criação e estruturação 

da normatização legal, esse, se baseia na bioética, interdisciplina à qual se torna 

imprescindível para esse acontecimento, a qual objetiva, a partir de suas 

regulamentações, a responsabilidade no trato das questões relativas às pesquisas, 

estudos e técnicas médicas ligadas à existência humana.  

Assim, em conjunto, a bioética e o biodireito, são formas de preservação da 

dignidade da pessoa humana, “[...] já que atua junto aos direitos fundamentais, 

reforçando o seu caráter preventivo e sancionador”.  

 
A bioética é uma das fontes na qual o biodireito se embasa para a 
construção dos textos jurídicos. Entretanto, não existe uma 
subsidiariedade de uma em relação à outra para que elas coexistam. 
Ou seja, são autônomas, cada uma tem suas peculiaridades em seus 
campos de atuação. Isso não impede que essas ciências se 
completem quando harmonizam os conflitos, atuando conjuntamente 
na busca de preservação de valores, por exemplo. (ALVES E 
PENTEADO, 1999, p. 188)  
 
 

Para descrevê-la mais fragmentada, a bioética:  
 
 

[...] tem o homem, simultaneamente, como sujeito e objeto. O homem 
causa e sofre as consequências das ações sobre o meio ambiente. A 
bioética propõe uma reflexão sobre o comportamento humano por 
meio de debates, argumentações e contra-argumentações, abrindo 
espaço para discussões e críticas construtivas. O seu interesse é 
acompanhar o progresso biotecnológico de perto, procurando 
entender o seu objetivo e objeto, para então refletir sobre a 
necessidade da prática, sobre as melhorias e também sobre as 
consequências daquela experimentação. (TAVARES, 2011, p. 118)  
 

Por outro lado, o biodireito:  

 
[...] no entanto, é uma ciência positivada e, por isso, menos aberta a 
discussões. O seu objetivo é que suas normas estejam compatíveis 
com a Constituições Federal. Portanto, diferentemente da bioética, 
ele atuará, principalmente, nos casos concretos, isto é, nos casos em 
que se fizer necessária uma intervenção jurídica para a solução de 
conflitos. Aplica-se, assim, a lei em uma dada situação para que seja 
averiguado o desrespeito aos valores resguardados pelo biodireito. 
Diante da incerteza do futuro científico, e de uma variedade de 
condutas ligadas á subjetividade pessoal, o Estado e o Direito 
configuram-se como os principais mediadores para a solução das 
situações conflituosas. (TAVARES, 2011, p. 118/119)  
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De Tavares (2011), concluí-se que a bioética, a partir das discussões geradas 

durante a busca de uma ética ideal, cria parâmetros e formas da pesquisa científicas 

que devam ser respeitadas, e o biodireito, por sua vez, baseado nas questões 

bioéticas, leva essas ideias para o campo normativo, positivando-as de forma à 

tornar a aplicação dessas efetivamente concretas.  

No doutrinar de Nalini (2012), o biodireito tem como objetivo maior a tutela da 

vida humana. Porém, existem sustentações mais amplas ao conceber esse objetivo, 

assim, para esses, a proteção se estenderia não somente à vida humana, mas 

também ao seu lado, toda a vida vegetal e animal. Contudo, o ordenamento jurídico 

brasileiro restringi essa abrangência, de forma que somente a proteção à vida 

humana está inserida no texto legal.  

 
Na verdade, a vida é um pressuposto á fruição de todos os 
direitos. Tanto que os direitos fundamentais podem ser também 
traduzidos por bens da vida. Ou seja: diante da cessação da 
existência, não há falar em liberdade, igualdade, propriedade e 
segurança para quem já não é titular da vida. (NALINI, 2012, p. 283) 
(grifo do autor)  
 

Anotado de Nalini (2012), ressalta-se, quanto à vida e sua proteção, que o 

Pacto de São José da Costa Rica, do qual o Brasil é signatário, em seu artigo 4º, 

usa como tese a concepção da pessoa, quanto ao direito à vida.  

No entendimento de Diniz (2006), com base na compreensão e no respeito ao 

princípio da dignidade humana, o biodireito junto a bioética, formam elos com a 

justiça, o que faz prosperar o humanismo jurídico. Assim, tal direito serve para que 

não haja omissão e nem apenas espectadores no combate as injustiças cometidas 

pelas modernas formas de biotecnologia, que acontecem em nome do progresso de 

uma ciência em proveito da humanidade.  

 

As práticas das “ciências da vida”, que podem trazer enormes 
benefícios à humanidade, contêm riscos potenciais muito perigosos e 
imprevisíveis, e, por tal razão, os profissionais da saúde devem estar 
atentos para que não transponham os limites éticos impostos pelo 
respeito a pessoa humana e à sua vida, integridade e dignidade. 
(DINIZ, 2006, p. 22)  
 
 

Assim, pelo que doutrina Diniz (2006), a vida humana, goza de proteção 

desde o momento inicial de fecundação pelo ordenamento brasileiro, e, está assim 
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previsto no Código Civil, pelo artigo 2º, no Código Penal pelos artigos 1242 a 1283, 

conferindo proteção no trato científico e tecnológico, a lei de Biossegurança (Lei 

11105/2005).  

No que diz respeito à tutela da vida, essa deve ser resguardada de todos os 

atos atentatórios, não somente dos atos do Poder Público, mas também de seu 

próprio titular, por não poder dela dispor ao seu bel prazer. Mais do que as 

normatizações já citadas, civilmente destaca-se também, que:  

 
[...] o art. 2º do novo Código Civil resguarda os direitos do nascituro 
desde a concepção, protege o direito à existência (CC, arts. 1.694 a 
1.710, 948 e 950 e Leis n. 5.478/68, 8.971/94, art. 1º e parágrafo 
único, e 9.278/96, art. 7º) e impõe a responsabilidade civil do lesante 
em razão do dano moral e patrimonial por atentado à vida alheia. 
(DINIZ, 2006, p. 27)  
 
 

Diniz (2006), ainda faz menção à tutela jurídica proveniente do âmbito penal, 

uma vez que configurados os atentados contra a vida, direta ou indiretamente põe-

se em destaque também “[...] os homicídios simples (CP, art. 121), e qualificados 

(art. 121, § 2º)”, também nesse contexto, “[...] o infanticídio (art. 123), o aborto (arts. 

124 a 128)”, e por fim “[...] o induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio (art. 122)”.  

 
Ninguém poderá ser arbitrariamente privado de sua vida. Urge 
lembrar que, mesmo nos países que admitem a pena de morte, a 
vida do condenado á pena capital, imposta em sentença transitada 
em julgado proferida por poder competente, é preservada até o 
momento da execução, dando-se ao criminoso ainda o direito de 
pedir indulto ou comutação da pena. (DINIZ, 2006, p. 27/28)  
 
 

Quando a temática é a vida e sua preservação, acauteladas pelas várias 

normatizações existentes, é de destaque importante também se falar em saúde. A 

saúde, como prevista na Constituição Federal pelos artigos 196 a 200, dessa forma 

estudado em Diniz (2006), nos transfere a ideia dos cuidados e aparatos médicos 

para a sua manutenção, instituto esse, que em razão da previsão legal em 

ordenamento superior, tornou-se um interesse coletivo, dando ao Estado mais 

                                                           
2
 Art. 124 - Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lho provoque 

3
 Art. 128 - Não se pune o aborto praticado por médico:Aborto necessário I - se não há outro meio de 

salvar a vida da gestante; Aborto no caso de gravidez resultante de estupro(Aborto humanitário) II - 
se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou, quando 
incapaz, de seu representante legal. 
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poderes para a realização, através dos profissionais médicos, no atendimento aos 

doentes. 

 Assim, sem retirar do Estado a responsabilidade pela promoção das formas 

de cuidados para com a saúde, tanto física quanto mental, tais estão sujeitas aos 

limites dos quais a legislação impõe, sendo os erros, passíveis da responsabilidade 

civil e mesmo penal de institutos que proporcionam serviços de cuidados para a 

saúde.  

 
O acesso aos serviços de saúde é um direito fundamental do ser 
humano, e ao Estado caberá dar assistência à preservação da saúde 
física e mental de todos sempre que a ausência de sua atuação e de 
seus recursos colocar em risco a coletividade, sendo que as ações 
de profilaxia e controle de doenças endêmicas também são de sua 
alçada (Lei n. 8.080/90), inclusive em portos, aeroportos e fronteiras. 
Tal intervenção é uma manifestação do poder de polícia do Estado, 
visto que cada indivíduo, independe de sua condição 
socioeconômica e vinculação ou não a um sistema de previdência 
social, tem direito à saúde. (DINIZ, 2006, p. 169)  
 
 

Ainda, como explica Möller (2007), o grande marco do último século, foram as 

descobertas realizadas em âmbito científico, sem um histórico anterior, essas 

conquistas tornaram a ciência cada vez mais presente na vida diária. Muitos 

avanços científicos e tecnológicos se deram em direção à saúde humana, elevando 

a qualidade dos cuidados proporcionados a um grau superior e de relevante 

importância. Cita-se, o surgimento de drogas mais eficazes, da disponibilidade de 

terapias, aparelhamento e procedimentos médicos, tornaram possível a prevenção 

de doenças e seu tratamento.  

 
O mapeamento do genoma humano e o desenvolvimento da 
engenharia genética propiciam, entre outros avanços, o estudo e o 
aprimoramento da chamada terapia gênica, procedimento que 
promete curar graves moléstias, a exemplo dos cânceres. (MÖLLER, 
2007, p. 92)  
 
 

Por fim, encerra-se esse item com ideia de que o biodireito, faz uma íntima 

conexão com a bioética e o princípio da dignidade da pessoa  humana, para que 

dessa forma possa estudar as relações jurídicas que imprescindíveis se 

perceberam, entre o direito e os avanços médicos e biotecnológicos. 
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3.1.3  Os direitos da personalidade dos embriões excedentários 

 

A personalidade há de ser entendida em sua dupla acepção. A primeira 

decorre da possibilidade de ser sujeito de direitos e deveres dentro do ordenamento 

jurídico instituindo não apenas o ser humano como pessoa física, mas também as 

instituições, empresas, associações, fundações, isto é, a pessoa jurídica. A segunda 

possibilita a valorização do ser humano como centro de toda uma concepção 

humanista, ou melhor, “[...] trata-se do reconhecimento da personalidade como valor 

ético emanado do princípio da dignidade da pessoa humana e suas complexidades”. 

(RODRIGUES, 2003, p. 2-3).  

Sendo assim, em virtude da sua importância, faz-se necessário estudar este 

instituto dando uma abordagem geral, bem como seu conceito, característica, dentre 

outros pontos, indispensáveis para a sua compreensão, que serão apresentados 

nesta primeira seção.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

 

3. RESGATE HISTÓRICO: DIREITO DA PERSONALIDADE  

 

Para um melhor enquadramento aos direitos da personalidade, cabe uma 

ponderação no sentido histórico.  

 
O Direito Romano não tratou dos direitos da personalidade aos 
moldes hoje conhecidos. Concebeu apenas a actio injuriam, a ação 
contra a injúria que, no espírito prático dos romanos, abrangia 
qualquer “atentado à pessoa física ou moral dodão”, hoje associado 
à tutela da personalidade humana. (TEPEDINO, 2004, p. 24). 
 

 Nos dias atuais, tem-se uma outra conotação dos direitos da personalidade, 

fruto de elaboração doutrinárias do século XIX. Denominada, assim, como “os 

direitos atinentes à tutela da pessoa humana considerada essencial à sua dignidade 

e integridade”. (TEPEDINO, 2004, p. 24).  

Interessante se faz ressaltar a manifestação do homem como pessoa 

referente a dois interesses fundamentais: como ser humano, e a sua existência livre, 

de fato, conjunto de todos os atributos humanos, e/ou “[...] como partícipe do 

consórcio humano, o interesse ao livre desenvolvimento da vida, em relações”, 

(TEPEDINO, 2004, p. 24 - 25), isto diz ser, direitos da personalidade, no que se 

refere à personalidade4 e capacidade5, sendo este o pressuposto de todos os 

direitos subjetivos6, isto é, dos direitos da personalidade. (TEPEDINO, 2004, p. 27).  

Pertinente se faz ressaltar, do ponto de vista, ao que se refere aos direitos 

atinentes aos atributos da pessoa humana, que a habilita a ser sujeito de direito, 

tem-se a personalidade como capacidade, indicando a titularidade das relações 

jurídicas.  

[...] Do outro ponto de vista, todavia, tem-se a personalidade como 
conjunto de características e atributos da pessoa humana, 
considerada como objeto de proteção por parte do ordenamento 
jurídico. A pessoa, vista deste ângulo, há de ser tutelada das 

                                                           
4
 “Conjunto dos direitos atuais ou meramente possíveis, das faculdades jurídicas atribuídas a um ser, 

constitui a personalidade. [...] É mais do que um processo superior da atividade psíquica; é uma 
criação social, exigida pela necessidade de pôr em movimento o aparelho jurídico e que, portanto, é 
modelada pela ordem jurídica”. (ALMEIDA, 2000, p. 127).   
5
 “A personalidade jurídica ou civil confere a este uma capacidade de direito. [...] a capacidade de 

direito não se confunde, entretanto, com a capacidade de fato, pois a pessoa, embora tendo 
assegurado seus direitos, nem sempre poderá exercê-los por si só, carecendo de um órgão de 
representação”. (ACQUAVIVA, 2001, p. 148).   
6
 3“[...] O direito subjetivo traça as normas de conduta que todos devem observar, afim de que haja 

ordem e segurança nas relações sociais. [...] Constitui uma prerrogativa conferida e disciplinada pelo 
direito objetivo, o qual, contendo o direito positivo, que é o emanado pelo Estado, delimita a atuação 
deste aos termos do principio da legalidade”. (ACQUAVIVA, 2001. p. 289).   
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agressões que afetam a sua personalidade. (TEPEDINO, 2004, 
p.27).  
 

Os direitos da personalidade, conforme leciona França (1983, apud 

ALMEIDA, 2005, p. 291), “são as faculdades jurídicas cujo objeto são os diversos 

aspectos da própria pessoa do sujeito, bem assim seus prolongamentos e 

projeções”. Cabendo, dessa forma, uma tutela jurídica, de natureza constitucional, 

civil e penal. Entretanto, em linhas gerais, faz-se necessário verificar o significado da 

palavra pessoa, dentro do ordenamento jurídico, sua abrangência ao qual se reporta 

o direito de personalidade, isto é, o “[...] direito de ser pessoa [...]”. (MIRANDA, 1954, 

p. 162).  

Na visão de França (1999, p. 41), o significado de pessoa, na Idade Média, 

para filosofia era equivalente à “[...] substância natural dotada de razão. Em suma, é 

o ente humano”.  

E para Ciência Jurídica, pessoa “é o sujeito dos direitos, isto é, o ente capaz 

de adquirir, direitos e obrigações”. Mas, na legislação atual, tanto a Filosofia quanto 

a Ciência Jurídica, consideram pessoa aquele ser capaz de adquirir direito e/ou 

contrair obrigações na vida civil, segundo o artigo 1°7 , Código Civil Brasileiro de 

2002 (CC/2002). (FRANÇA, 1999, p. 41). A palavra pessoa, em si, deriva do latim, 

que por sua vez quer dizer: “soar com intensidade” (FRANÇA, 1999. p. 41, grifo do 

autor).  

Os direitos da personalidade são aqueles relativos à própria natureza do ser 

humano, tão ligados a sua identidade que chegam até mesmo a se confundir com o 

próprio sujeito dos direitos, qual seja o homem. São direitos do homem, direitos 

naturais, adquiridos em face de sua própria condição. Assim, podemos também 

denominá-los de direitos da pessoa humana, uma vez que estão a ela ligados de 

forma perpétua e permanente, não sendo possível conceber que um ente da espécie 

humana seja privado de tais direitos, dentre os quais podemos destacar o direito à 

vida, à liberdade, à integridade física e psicológica, ao nome, ao corpo, à imagem. 

Os direitos da personalidade têm como característica principal o fato de 

serem direitos que estão fora do comércio, ou seja, não estão na órbita patrimonial, 

sendo, portanto, inalienáveis, intransmissíveis, imprescritíveis, indisponíveis, 

irrenunciáveis, impenhoráveis, inexpropriáveis e ilimitados. São direitos subjetivos da 

                                                           
7
 Art. 1º: “Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil”.   
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pessoa de defender o que lhe é inato, não sendo possível ao Estado criá-los ou 

concedê-los, mas apenas reconhecê-los e sancioná-los. São direitos subjetivos 

“excludendi alios”, ou seja, direitos de exigir um comportamento negativo dos outros, 

Poder Público ou particulares, protegendo um bem inato, valendo-se de ação 

judicial. 

Em sentido figurado, na antiguidade, os atores adaptavam máscaras ao rosto 

em atuações teatrais, permitindo a entonação de vozes. (VENOSA, 2003, p. 137-

138). Com a evolução, a palavra passou a ser usada como sinônimo de personagem 

e tomou outro sentido, sendo representado o próprio sujeito das relações sociais e 

jurídicas. (VENOSA, 2003, p. 138).  

Para Miranda (2011, p. 161), “pessoa é o sujeito de direito, é quem põe a 

máscara para entrar no teatro do mundo jurídico está apto a desempenhar o papel 

de sujeito de direito”. Em consonância a esse pensamento, nas palavras de Amaral 

(2002, p. 212), “pessoa é o ser com personalidade jurídica, aptidão para a 

titularidade de direitos e deveres.  

Todo ser humano é pessoa pelo fato de nascer ou até de ser concebido. 

Pessoa é o ser humano como sujeito de direitos”. E, completando seu entendimento, 

argumenta que “a possibilidade de alguém participar de relações jurídicas decorre 

de uma qualidade inerente ao ser humano, que o torna titular de direitos e deveres. 

Essa qualidade chama-se personalidade jurídica [...]”. (AMARAL, 2002, p. 212). 

 Em síntese, pessoa física é o ente dotado de raciocínio, pessoa de existência 

visível, ou substância indivisa. Tendo como fundamento o ser humano, pelo simples 

fato de existir e a qualidade inata para a titularidade de relações jurídicas, ela é 

irrenunciável. E pessoa jurídica, ou moral, ente criado em uma realidade do mundo 

fictício, ou seja, artificial, pertencente ao mundo das instituições, ou ideais 

destinadas a perdurar no tempo. Criadas por pessoas físicas ou bens, no caso das 

fundações. “Tem como atributos, a capacidade, nome, domicílio, estado e 

patrimônio”. (AMARAL, 2002, p. 215, 291).  

Assim, surge a personalidade jurídica, destinada à habilidade genérica para 

adquirir e contrair obrigações, isto é, aptidão relacionada a todas as pessoas 

dotadas de personalidade, seja essa pessoa física ou jurídica. (DINIZ, 2002, p. 116). 

Entretanto, cabe análise sobre o estado da pessoa, referente à capacidade de 

adquirir e contrair direitos. 
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Todavia, ousou um pouco mais o legislador, mergulhando num campo no qual 

ainda pairam grandes incertezas acentuadas pela esparsa normatização dedicada 

ao assunto. O legislador, de forma totalmente assistemática, introduziu no Código 

Civil a figura da Reprodução Assistida, homóloga e heteróloga, mediante a 

manipulação de material genético. 

Art.1597 Presumem-se concebidos na constância do casamento os 
filhos: III – havidos por fecundação artificial homóloga, mesmo que 
falecido o marido; IV – havidos, a qualquer tempo, quando se tratar 
de embriões excedentários, decorrentes de concepção artificial 
homóloga; V – havidos por inseminação artificial heteróloga, desde 
que tenha prévia autorização do marido. 
 

Deveria o legislador ter disposto sobre o assunto no capítulo específico dos 

direitos da personalidade, visto que o material genético manipulado em tais 

processos é parte indissociável e inconfundível do homem, razão pela qual os 

direitos relativos ao genoma humano são personalíssimos. 

Assim cumpre observar preliminarmente, que a personalidade não se 

identifica com a capacidade . Esta se liga diretamente ao estado em que se encontra 

a pessoa, no que diz a maior ou menor capacidade.  

“[...] compreende um conjunto de fatos ligados à pessoa, em virtude 
dos quais a mesma pessoa se enquadra ou deixa de enquadrar-se 
nas diversas esferas jurídicas [...]”. (FRANÇA, 1999, p. 48).  
 

Em apoio à França, encontra-se Rodrigues (2005, p. 39), o qual faz uma 

ressalva em relação à capacidade para adquirir direitos e contrair obrigações, 

podendo essas ter limitações, referindo-se aos absolutamente e relativamente 

incapazes conforme CC/2002.  

“A lei, tendo em vista a idade, a saúde ou o desenvolvimento intelectual de 

determinadas pessoas, e com o intuito de protegê-las, não lhes permite o exercício 

pessoal de direitos”. (RODRIGUES, 2005, p. 39). Em outras palavras, segundo 

Almeida (2005, p. 132), a aptidão de direito se adquire a partir da sua existência, e a 

aptidão de fato só da capacidade, seja ela absoluta ou relativa. Portanto, pode-se 

concluir que a personalidade é a qualidade do ente que se considera pessoa.  

A pessoa a possui desde o início até o fim de sua existência. O 
mesmo não ocorre com a capacidade, que pode sofrer modificações 
profundas e, em muitos casos, deixar de existir. Essa modificação e 
essa falta (sic) não afetam a personalidade, que continua a mesma. 
A capacidade é um dos atributos da personalidade. (ALMEIDA, 2005, 
p. 132).  
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No entanto, faz-se necessário conceituar os direitos da personalidade, 

estando eles ligados à atribuição aos diretos atinentes à tutela da pessoa humana, 

considerada em sua essência, na sua integridade física e dignidade. (TEPEDINO, 

2004, p. 24). 

Diante desse quadro fático, surgiu a Lei nº 11.105/2005, Lei de 

Biossegurança, a qual dentre outros assuntos trata da questão dos embriões 

excedentários, ou seja, embriões resultantes do processo de fertilização in vitro, não 

implantados em útero materno e crioconservados. Todavia, a referida lei foi alvo de 

Ação Direta de Inconstitucionalidade, proposta pelo Procurador Geral da República, 

Dr. Cláudio Lemos Fonteles. Aduzem os autores da ação a inconstitucionalidade do 

art.5º da Lei nº 11.105. 

Art.5º - É permitida, para fins de pesquisa e terapia, a utilização de 
células-tronco embrionárias obtidas de embriões humanos 
produzidos por fertilização in vitro e não utilizados no respectivo 
procedimento, atendidas as seguintes condições: I – sejam embriões 
inviáveis; ou II – sejam embriões congelados há 3 (três) anos ou 
mais, na data da publicação desta lei, ou que, já congelados na data 
da publicação desta Lei, depois de completarem 3 (três) anos, 
contados a partir da data de congelamento. § 1º Em qualquer caso, é 
necessário o consentimento dos genitores. § 2º Instituições de 
pesquisa e serviços de saúde que realizem pesquisa ou terapia com 
células-tronco embrionárias humanas deverão submeter seus 
projetos à apreciação e aprovação dos respectivos comitês de ética 
em pesquisa. § 3º É vedada a comercialização do material biológico 
a que se refere este artigo e sua prática implica o crime tipificado no 
art.15 da Lei nº 9.434, de fevereiro de 1997. 
 

Assim, percebemos haver duas correntes opostas. De um lado estão os que 

consideram que o genoma humano integra a sua personalidade e, por isso, deve 

demandar a proteção do Estado através de sua inclusão dentre os direitos da 

personalidade. Outra corrente é a que vê na manipulação do material genético 

humano grande possibilidade de cura para enfermidades que assolam o mundo. 

A questão central que se impõe, pois, é a de discutir a respeito da natureza 

dos direitos da personalidade, quando se inicia a personalidade, quando começa a 

vida e se tais embriões congelados têm direitos e quais direitos poderiam ter em 

face de sua condição. 
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4 O EMBRIÃO COMO MEIO DA FERTILIZAÇÃO IN VITRO  

 

O Direito vem, com o passar do tempo, tendo que se inteirar e se adaptar às 

modernas formas e modalidades de sociedade. Conforme Souza (2004), tais 

transformações sociais se dão nas mais variadas áreas, especificamente na área do 

conhecimento, bem como no regular quanto à aplicação desse conhecimento. Dessa 

ideia retira-se um aspecto de grande importância, e que futuramente, em acordo 

com o autor, venha a ser um dos aspectos de maior escala no progresso do ser 

humano, com isso, a invariável referência que se faz, é em direção a genética e todo 

o desenvolvimento biotecnológico proveniente desse saber, bem como de sua 

aplicação.   

Assunto de enorme importância a ser analisado durante este milênio 
diz respeito ao estrondoso desenvolvimento da biotecnologia 
genética e sua aplicação prática na área das ciências biomédicas, 
pois o progresso alcançado pelas genetecnologias faz com que nos 
confrontemos com relevantes questionamentos ético-sociais e 
jurídicos relacionados àquele ramo de conhecimento, já que se têm 
informações sobre os (bio) riscos e possíveis abusos que se podem 
decorrer da “livre” investigação científica das ciências que tratam da 
vida e da saúde, especialmente daqueles provenientes da 
engenharia genética. (SOUZA, 2004, p. 164)  
 

Na busca por um conceito em uma amplitude genérica, o mesmo autor ainda 

anota que, proveniente das ciências biomédicas, e como disciplina, a genética “é a 

ciência que estuda a transmissão hereditária e seu objeto de investigação estende-

se desde microorganismos, animais e plantas até o homem”.  

Pode-se encontrar, ainda quanto aos vocábulos, pelo novo dicionário Aurélio 

de língua portuguesa, que; genético, de étimo grego – genetikos –, sendo aquele 

que é “[...] capaz de procriar; que engendra, que produz. [...] Relativo ou pertencente 

à gênese, à geração; genesíaco, genésico. [...] Relativo a genética”. (grifo nosso)  

Enquanto isso, genética, termo derivado, é “ramo da biologia que estuda as 

leis da transmissão dos caracteres hereditários nos indivíduos, e as propriedades 

das partículas que asseguram essa transmissão”. (grifo nosso) Ao estreitar o 

conceito, do que se abstrai de Souza (2004), encontra-se a genética humana, que é 

aquela que “[...] engloba tanto as questões relativas ao generare – no significado de 

procriação (reprodução) –, como as referentes ao genus – no sentido de espécie e 

patrimônio, sua investigação e alteração”, e assim:  
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[...] podendo então ser definida como “a disciplina que examina os 
fundamentos e a diferença da hereditariedade humana, bem como os 
mecanismos da origem e transmissão dessa diferença sobre as 
gerações”. Na genética humana aplicam-se, portanto métodos e 
procedimentos genetecnológicos sobre o homem. (SOUZA, 2004, p. 
164/165)  
 

Souza (2004) é factual ao esclarecer que essa ciência tem historicidade 

recente e que, a partir do século XIX, com os primeiros experimentos, realizados 

pelo monge Gregor Mendel, é que as primeiras ideias de uma possibilidade da 

herança genética e seus fatores de transmissão, “hoje denominados genes”, tiveram 

ignição. Assim sendo, “algumas características biológicas são determinadas por 

entidades individualizadas, chamadas genes, que são transmitidas de uma geração 

para a seguinte com padrões precisos e previsíveis”. (PASTERNAK, 2007, p. 50)  

Conforme publicação no site Ambiente Brasil, pela engenharia genética que, 

como ciência, tem possibilitado grandes avanços quanto às tecnologias para 

proporcionar melhorias à vida em geral, tem-se a ideia de que “engenharia genética 

pode ser definida como o conjunto de técnicas capazes de permitir a identificação, 

manipulação e multiplicação de genes dos organismos vivos”.  

As pesquisas vieram sendo aperfeiçoadas até o século XX, como anota 

Souza (2004), quando em 1943, é anunciada a descoberta da substância da qual é 

composto o material genético, “o ADN (ácido desoxirribonucléico)”, de autoria dos 

investigadores e pesquisadores Oswald Avery, Colin McLeod e Maclyn McCarthy. 

Em 1953, a partir de uma publicação dos cientistas estadunidenses James Dewey 

Watson e Francis Crick, pela qual é feita uma simulação gráfica de como seria a 

forma do ADN, tal se mostra promissora, e a partir de então, dá-se início a uma 

surpreendente revolução e a uma nova era no trato da genética.  

Na descrição de Oda (2003), por razão linguística, o ADN (ácido 

desoxirribonucléico), deriva da tradução do inglês DNA (desoxiribonucleic acid). A 

autora ainda descreve que o ADN (ácido desoxirribonucléico), também denominado 

“molécula da vida”, é responsável pela reprodução do código genético, que por sua 

vez, é o responsável pela transmissão das características de hereditariedade para 

as gerações seguintes e, é imprescindível anotar, que esse processo ocorre em 

todos os portadores de vida, ou seja, acontece no homem, nos animais, nas plantas, 

bem como em microorganismos.  
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Em continuidade, Souza (2004) ainda descreve, historicamente, que em 1970, 

houve ainda, também de mesma importância para a genética, a descoberta do ADN 

recombinante, e com isso ressaltou ainda mais as expectativas em relação ao 

Projeto Genoma Humano.  

Ao alcançar a explicação científica da base química da herança 
genética, o homem abriu-se á possibilidade de ampliar 
significativamente estes esforços. Através de técnicas que 
possibilitam construir combinações de DNA inexistentes na natureza 
(chamadas DNA recombinante, base da biotecnologia ou engenharia 
genética) [...] (COELHO, 2001, p. 11) (grifo do autor)  
 

Destaca-se ainda, de Soares (1999), que em pleno século XX, sendo esse 

tempo de grandes revoluções na tecnologia, perceptível pela utilização cada vez em 

maior escala dos conhecimentos científicos nas atividades de produção, 

especificamente a agrícola, duas são as conquistas relevantes:  

 
[...] a) a introdução de produtos químicos como prática corrente na 
agronomia e sua generalizada utilização por agricultores (seja para 
melhoria do solo, como os fertilizantes artificiais, as técnicas novas 
de conservação e tratamento da água ou de outros fatores, seja, 
ainda, para o combate a plantas ou animais nocivos, sobretudo 
insetos), e b) a partir dos anos 1992, a utilização generalizada, em 
todo o mundo, de organismos geneticamente modificados, na forma 
de vegetais, sementes ou microorganismos manipulados em 
laboratório, propiciando ao aparecimento das colheitas ditas 
“transgênicas”. (SOARES, 1999, p. 40)  
 

Contudo, como é de importância para essa pesquisa, a intervenção da 

biotecnologia diretamente voltada ao ser humano, deverá ser o centro dos 

resultados buscados. Assim conforme Armelini (2007, p.178), inicia-se a explanação 

com o conceito de Terapia Gênica, em que “pode ser definido como uma 

intervenção médica baseada na modificação do material genético de células vivas, 

resultando em benefício terapêutico”.  

Como se percebe, a engenharia genética está proporcionando a ocorrência 
de diversas intervenções nos componentes genéticos do ser humano. 
Dentre estas potencialidades, apresenta-se como uma grande novidade a 
chamada terapia gênica. (SOUZA, 2004, p. 179)  
 

Tal técnica tem como objetivo, o tratamento tanto de doenças hereditárias, a 

exemplo da hemofilia, bem como de doenças adquiridas, como no caso do câncer. 

(ARMELINI, 2007, p.179)  

Considerando a pesquisa de Dani (2000), conceitua-se também:  
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Terapia gênica é o tratamento de doenças baseado na transferência de 
material genético. Em sua forma mais simples, a terapia gênica consiste na 
inserção de genes funcionais em células com genes defeituosos, para 
substituir ou complementar esses genes causadores de doenças. (DANI, 
2000, p. 28)  
 

Teixeira (2002, p.43) sustenta ainda, que esse tratamento foi, primeiramente, 

direcionado para os casos de doenças hereditárias, em que a doença era causada 

por deficiência em único gene, contudo, atualmente grande parte desses 

tratamentos se desenvolvem tendo como alvo uma doença adquirida. Em números, 

o autor faz menção, que no ano de 2002, cerca de 600 testes clínicos já se 

encontravam disponíveis para uma quantidade de 3500 pessoas em todo o mundo.  

Han (2007), ainda atualiza tais dados, quando:  

Terapia gênica remete a uma área nova da Medicina. O primeiro ensaio 
clínico da terapia gênica aconteceu no ano de 1990. Da lá para cá, são 17 
anos de estudo clínico de terapia gênica. Hoje, temos mais de mil diferentes 
protocolos clínicos (concluídos e em andamento) no mundo todo 
envolvendo mais ou menos 5000 pacientes. [...] (HAN, 2007, p. 91)  
 

Do que anota Souza (2004), em relação à engenharia genética, é que essa 

diz respeito à transformação, modificação, da informação genética de determinada 

célula de um organismo, a qual se dá de forma artificial, ou seja, tal alteração não 

encontra vias de acontecer de forma natural, ou ao menos não acontece 

especificamente em uma célula alvo. Ocorrendo sob a forma de “[...] adição, 

substituição ou supressão de determinado(s) gene(s)”. Quanto essa aplicação ao ser 

humano, essa técnica alcançou um patamar terapêutico, tratando e/ou corrigindo 

determinado defeito genético. (SOUZA, 2004, p. 176)  

Por termos normativos, a Instrução Normativa nº 8, da CTNBio, define então 

como sendo:  

Art.1º Para efeito desta Instrução Normativa, define-se como: I - 
Manipulação genética em humanos - o conjunto de atividades que 
permitem manipular o genoma humano, no todo ou em suas partes, 
isoladamente ou como parte de compartimentos artificiais ou naturais 
(ex. transferência nuclear) [...] (BRASIL, Instrução Normativa nº 8, CTNBio, 
1997) (grifo nosso)  
 

Presente na pesquisa de Han (2007), por ser multidisciplinar, no âmbito da 

terapia gênica, estão concentrados os conhecimentos provenientes da área médica, 

biológica molecular e celular, assim como outras áreas científicas em ascensão e, 

apesar de uma quantidade reduzida de grupos para o desenvolvimento desse setor, 

esse progresso também é realidade no Brasil.  

Assim sendo, o conhecimento gerado tem caráter científico e tecnológico 
direcionado a medicina. Dentro desse contexto, o objetivo desse centro é 
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agregar pessoas de diferentes áreas – motivo pelo qual o nome do centro 
foi definido como Centro Interdisciplinar de Terapia Gênica. Muitos médicos 
de diversos setores, participam do nosso grupo de pesquisadores em 
diversos projetos, contribuindo para a consolidação da terapia gênica no 
país. (HAN, 2007, p. 91)  
 

Os testes de terapia gênica, por meio da engenharia genética, do que anota 

Almeida (2005, p.87), se dão por meio de protocolos. São considerados como testes 

clínicos, conforme Alves e Penteado (2007), e que se diferenciam por suas fases 

distintas, que vão desde testes clínicos e o desenvolvimento do material final, até a 

aplicação no paciente, e que funcionam junto ao órgão federal competente, sendo 

no caso do Brasil, o Ministério da Saúde.  

Almeida (2005, p.87) traz esclarecimentos quanto às formas de protocolo 

possíveis de serem aplicadas, sendo elas na forma in-vivo ou ex-vivo.  

Os protocolos in-vivo consistem em colocar o gene terapêutico dentro de 
um vetor, seja ele qual for, e administrar o vetor terapêutico diretamente no 
organismo. Já nos protocolos ex-vivo, algumas células alvo são retiradas do 
organismo, essas células recebem o gene terapêutico in-vitro e então essas 
células tratadas são devolvidas para o indivíduo. (ALMEIDA, 2005, p. 87) 
(grifo do autor)  

 

Oliveira (2005, p. 28), auxilia quanto a uma conceituação, analisando “A 

palavra vetor, que deriva do Latim vector (“aquele que carrega, entrega”) define o 

agente que constitui ou contém os genes a serem transferidos e expressos em uma 

célula receptora”.  

Ainda em conformidade com Almeida (2005, p. 87), um dos maiores desafios 

para essa forma de terapia, é o fato da dificuldade existente em conseguir transferir 

o gene terapêutico para dentro de uma célula. Para que isso possa acontecer, são 

utilizados dois métodos diferentes, os sendo, “virais e não virais”.  

A autora ainda explana, quanto aos métodos virais, que todos eles 

apresentam vantagens e desvantagens, enquanto aquela apresenta eficiência 

quanto à velocidade de seus efeitos, por essa, é possível destacar que há uma 

resposta imunológica indesejável, ou seja, o organismo combate o vírus inoculado, e 

o paciente acaba por não se beneficiar do tratamento.  

Dani (2000, p.29) explana que essa forma de transferência de DNA, tem seu 

material desenvolvido através da tecnologia do DNA recombinante, em que, a 

molécula contém não somente a parte do DNA que interessa à terapia, mas 

também, genes que garantem a promoção, e mesmo a intensificação dos 

resultados. A forma pela qual esse material tem de ser inoculada no paciente é pela 
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chamada microinjeção, que consiste na transferência do material para células muito 

específicas, e que em razão disso, uma quantidade muito pequena de genes podem 

ser injetados por vez, o que limita ainda mais essa prática em desenvolvimento.  

A engenharia genética, particularmente a terapia gênica, tem desenvolvido, 

em grandes proporções, em variadas possibilidades de intervenção em todo o 

genoma humano, a partir de seus componentes, os genes. Essa técnica surge de 

forma a tratar defeitos genéticos das mais variadas ordens, assim, tanto:  

[...] hereditários, quando são transmitidos pelos genes dos pais; não 
hereditários, quando se produzem anomalias por erros imprevistos na 
formação das células sexuais; e congênitos, quando ocorrem no 
desenvolvimento embrionário devido a diversas mutações. (SOUZA, 2004, 
p.179)  

 

Tais terapias são classificadas, como anota Souza (2004), de duas formas, 

sendo aplicadas como Terapia Gênica Somática (TGS), em que as células 

afetadas são todas as células, com exceção daquelas responsáveis pela 

reprodução, no caso do ser humano, bem como dos animais em geral, o 

espermatozóide e o óvulo. O segundo tipo é a chamada Terapia Gênica 

Germinativa/Germinal (TGG), quando ao contrário da primeira hipótese, a ação da 

terapia recair sobre células reprodutivas, germinais. Assim a primeira hipótese é 

quando a modificação genética não é herdada pelos descendentes, enquanto a 

segunda, ao interferir na genética do indivíduo, também o será nas gerações 

seguintes. (grifo nosso)  

Ao buscar amparo na Instrução Normativa nº 8, encontra-se em seu “Art. 2º 

Ficam vedados nas atividades com humanos: I - a manipulação genética de células 

germinais ou de células totipotentes”. (BRASIL, Instrução Normativa nº 8, CTNBio, 

1997)  

Destaca-se que, pela Lei 11.105 de 2005, atual lei de Biossegurança, a 

segunda hipótese, a de terapia gênica germinal, é proibida pela lei, sendo 

considerada prática criminosa, assim, dispõe o  “Art. 25. Praticar engenharia 

genética em célula germinal humana, zigoto humano ou embrião humano: Pena – 

reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa”.  

Ou seja, qualquer forma de intervenção, da qual os resultados irão transpor o 

paciente receptor do material genético. Quanto a hipótese de Terapia Gênica 

Somática, dispõe a Instrução Normativa nº 9, da CTNBio, caracterizando então:  

2. Escopo [...] Terapia gênica somática ou transferência gênica para células 
somáticas são técnicas de intervenção ou manipulação genética que visam 
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a introdução de material genético em células somáticas por técnicas 
artificiais, com a finalidade de corrigir defeitos genéticos ou estimular 
respostas imunes contra a expressão fenotípica de defeitos genéticos, ou 
para prevenir a sua ocorrência. (BRASIL, Instrução Normativa nº 9, CTNBio, 
1997)  
 

Com isso, foi possível perceber que o avanço tecnológico e biomédico, trouxe 

muitas formas e possibilidades de aplicação, trazendo também, como ficou 

subentendido, mas invariavelmente “anexado” a esse progresso, esperança. 

Contudo, esse, apesar de grande, é um dos muitos passos que as ciências 

biológicas ainda precisam dar, é necessário um desenvolvimento ainda maior, não 

somente nesse âmbito científico-tecnológico, mas também de todo um aparato que 

venha a amparar, sendo de ordem financeira, social ou de algum outro tipo de 

iniciativa, na tentativa de viabilizar não somente o desenvolvimento das técnicas a 

um patamar ainda maior, mas também o acesso do paciente a essa forma de 

intervenção, pelo sistema de saúde, quando que, por fim, seria uma forma ainda 

mais gloriosa, sem exageros, de manter um dos fatores, que a esse ponto é 

considerado basilar da dignidade humana, a vida!  

Com o advento da engenharia genética, muitas foram as possibilidades que 

se criaram de interferir e alterar a informação contida no genoma humano, 

modificando assim, o ser o qual é receptor do material, seja por transferência 

somática, ou germinal, esse por sua vez, proibida por lei, sendo considerada prática 

criminosa. (SOUZA, 2004).  

E dessa forma, esclarece que os experimentos científicos envolvendo seres 

humanos não é algo recente, sendo que datam de há muito tempo, são seculares. 

Assim enumeram conquistas para próprio homem, como a descoberta de cura para 

as mais variadas doenças, melhorando a vida e aumentando a expectativa de vida 

também. “Sucede que, para se conhecer os efeitos de descobertas no nosso 

organismo, faz-se necessário o teste em humanos, ou seja, o efeito de um 

tratamento sobre o homem só pode ser observado no próprio homem”. (SOUZA, 

2004, p. 38).  

[...] vale mencionar que a engenharia genética humana germinal pode ser 
utilizada, outrossim, para determinados fins não terapêuticos reprováveis 
como, por exemplo, para produzir seres monstruosos ou híbridos ou para 
selecionar dadas características genéticas consideradas “ótimas” das 
gerações futuras. (SOUZA, 2004, p. 183/184)  
 

Também é necessário considerar que as conquistas dos novos progressos da 

biotecnologia são vistos com deslumbre ao entender que existe um leque de 
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oportunidades a que essas tecnologias podem ser aplicadas, e que, ao mesmo 

tempo muitas preocupações surgem com a possibilidade do mau uso dessa 

ferramenta pela motivação errada, e que dessa forma a dignidade do homem 

poderia estar em risco. (SOUZA, 2004).  

Além da engenharia genética germinal como forma de terapia, já elucidado, o 

autor ainda faz menção a outras formas, como a intervenção genética tendo 

finalidades eugênicas, e da mesma forma aquela com o intento teratológico.  

 
O respeito à dignidade humana é o principal bem jurídico tutelado nos 
vários documentos originado nas discussões sobre as possibilidades de 
manipulação do genoma humano. Da mesma forma, a Declaração Universal 
do Genoma Humano e dos Direitos Humanos estabelece que todos têm 
direito ao respeito por sua dignidade em seus direitos humanos, 
independentemente de sua características genéticas. Isto faz com que 
seja imperativo não reduzir os indivíduos a suas características 
genéticas e respeitar sua singularidade e diversidade. (MYSZCZUK; 
MEIRELLES, 2009, p. 6) (grifo nosso)  

 

Quanto à eugenia, Varga (1990, apud ECHTERHOFF, 2007, p. 42), traz a 

ideia de que “A eugenia está baseada na ciência que investiga os métodos pelos 

quais a composição genética do seres humanos pode ser aperfeiçoada. O termo 

eugênico – bem nascido – foi cunhado por Francis Galton [...]”.  

[...] podemos afirmar que a eugenia tem formalmente seu início com a obra 
de Galton que elabora o “eugenics” (do grego eugenes: bem nascido; 
nascido são) querendo com isso significar “a ciência que trata de todos os 
fatores que visam melhorar as qualidades próprias da raça, incluídas as que 
a desenvolvem de forma ótima” (apud GALTON). Em sua concepção, 
Galton propugnava o recurso a todos os fatores científicos, sociais e 
políticos utilizáveis que pudessem melhorar as qualidades do homem tanto 
físicas como mentais, sendo que esse objetivo poderia ser atingido, ou pela 
eugenia positiva, quer dizer, pelo fomento da reprodução de pessoas 
“hereditariamente sadias”; ou pela “eugenia negativa”, isto é, pelo 
impedimento da reprodução de pessoas “hereditariamente doentes”. 
(SOUZA, 2004, p. 185/186)  
 

Em continuidade, como anota Echterhoff (2007), a eugenia é classificada em 

dois tipos de prática, a eugenia negativa, a qual objetiva a extinção dos defeitos 

genéticos existentes, de forma a “melhorar a raça humana”. Em segunda via, a 

eugenia positiva, que busca a reprodução de seres saudáveis, buscando seres 

humanos “superiores”, por meio de técnicas de reprodução artificial, manipulação 

das informações genéticas e até mesmo pela clonagem humana.  

Prosseguindo com o tema da intervenção não terapêutica, Souza (2004) 

anota que, quanto a segunda forma, teratológica, essa se divide sob duas formas, 

quimerismo e hibridação.  
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O quimerismo, de início, tem seu vocábulo, embasado, mitologicamente, no 

monstro fantástico da cultura grega, em que na composição de um só corpo, havia a 

cabeça de um leão, corpo de uma cabra e na cauda, uma serpente, ou ainda, 

variantes figuram o monstro como tendo três cabeças diferentes, uma da cada 

animal citado anteriormente. O quimerismo, em biomedicina, consiste no surgimento 

de um ser em que, ainda na fase embrionária, em que as células possuem a 

capacidade de se diferenciar em qualquer outro tipo de célula (totipotência), existe a 

fusão de células ou outros embriões, da mesma espécie ou, com informações 

genéticas distintas entre si. (SOUZA, 2004)  

Na mitologia grega, a quimera representa um ser constituído por partes de 
diferentes animais; hoje, em biologia, o termo é empregado para descrever 
indivíduos formados a partir da fusão de células de pelo menos dois 
embriões diferentes. Nos estágios iniciais do desenvolvimento, células de 
dois embriões distintos se fundem para dar origem a um único indivíduo, 
que terá então algumas áreas formadas por um tipo de células e outras por 
células de outro tipo, como uma colcha de retalhos [...] (BONJARDIM, 2002, 
p. 66)  
 

Quanto à hibridação, Souza (2004) traz esclarecimentos, de que como no 

caso do quimerismo, esse é outro procedimento considerado anômalo na 

reprodução humana, quanto a prática biomédica. No que difere do quimerismo, a 

hibridação é o resultado da fusão dos gametas, ou seja, as células responsáveis 

pela reprodução, e não de embriões, em que já existe o processo de 

desenvolvimento de um novo descendente que, em relação ao homem, “serão 

denominados híbridos aqueles seres resultantes da fecundação de um gameta 

humano com um gameta não-humano (vegetal, animal, artificial etc)”. 

Por concluir, é importante destacar que, com os benefícios trazidos pela 

evolução científica, em favor do homem, também surgiram muitas possibilidades de 

intervenção consideradas reprováveis, sendo que muitas delas já vêm ocorrendo 

desde há muito tempo, e outras ocorrem de forma natural.  

Entretanto, o que esse avanço trouxe ao homem foi a capacidade de 

manipular essas características à sua vontade e ao seu tempo, e em razão disso é 

que se vêm desenvolvendo discussões acerca do tema, criando-se parâmetros 

éticos e jurídicos, para que essas ferramentas não sejam usadas contra o homem, o 

que poderia ocasionar um atentado contra a sua dignidade. 
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4.1 O DESTINO DOS EMBRIÕES EXCEDENTES CRIOPRESERVADOS  
 

 

A solução mais plausível para a conservação da vida fora do útero foi a 

criopreservação dos embriões excedentários. Essa técnica faz refletir sobre o direito 

à vida do embrião (OLIVEIRA, 2000, p.21). 

A Criopreservação de embrião é um meio utilizado no caso em que a 

inseminação artificial não dá o resultado esperado de gravidez, o casal poderá fazer 

futuramente outra tentativa de inseminação, conforme afirmação (Oliveira 2000, p. 

22). A relação é típica obrigação de meio, ou seja, o médico não se obriga a garantir 

o êxito na ocorrência da gestação e seu termo, resultados esperados num 

tratamento de infertilidade, essa incerteza leva o laboratório a fecundar mais de um 

embrião, que podem ser utilizados pelo casal.  

Essa técnica de preservação do embrião proporciona um descanso ao casal, 

eis que não será mais necessário à mulher passar pelo sofrimento psicológico e por 

riscos do tratamento hormonal para produzir um número maior de óvulos para serem 

fecundados (CORREA e SGRECCIA, 2007, p.339).  

Como pode ressaltar a Resolução CFM Nº 2.121/2015, I, seção 7, afirma que 

no Brasil existe um número exato de embriões que podem ser transferidos, essa 

permissão varia de acordo com a idade da mulher, a uma mulher de até trinta e 

cinco anos é permitida a transferência de dois embriões, a mulheres de 36 e 39 anos 

é permitida a transferência de três embriões, já nas mulheres de 40 anos um número 

máximo de quatro embriões. Ainda vale destacar que a idade máxima para 

candidatas a gestação pela técnicas de RA definida pela Resolução CFM Nº 

2.121/2015, I seção 2 é de 50 anos. 

Vale verificar que a partir de 1984 o congelamento de embrião humano se 

tornou prática corrente nas clínicas onde se pratica a reprodução assistida. Não se 

pode olvidar, segundo o autor (Bolzan 1998, p.74), os problemas que acarretam aos 

embriões criopreservados.  

Na verdade 20% dos embriões não resistem ao congelamento (ou 
seja, morrem). Além disso, suspeita-se que o processo de 
congelamento seja tóxico para, pelo menos, alguns embriões, já que 
se demonstrou que o congelamento prejudica os blastômeros (cada 
uma das células do embrião). A este respeito sabe-se que os 
embriões descongelados podem tardar mais tempo a alcançar o 
estágio de blastócito (regressam a um estágio anterior do 
desenvolvimento) devido à perda de viabilidade de até 50% ou mais 
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de suas células. Por outro lado, a sobrevivência dos embriões ao 
processo de congelamento descongelamento não implica em êxito 
na reprodução assistida, pois podem perder-se durante uterina. No 
presente, as melhores clínicas conseguem em torno de 70% de 
sobrevivência dos embriões criopreservados, dos quais apenas 50% 
culminam em seu desenvolvimento (MACHADO, 2008, p.24).  
 

Como se pode notar, mesmo o Brasil não possuindo nenhuma lei expressa 

que regulamenta a técnica de criopreservação dos embriões excedentários, o artigo 

V da Resolução de nº 1957/2010 do Conselho Federal de Medicina permite a 

realização da técnica no Brasil. 

As gravidezes obtidas com material genético fresco são mais frequentes do 

que aquelas que se utilizam de material genético congelado, entende-se dessa 

forma que a criopreservação altera o poder fecundante do material genético 

criopreservado. 

 

 
4.2 A PESQUISA COM CÉLULAS-TRONCO EMBRIONÁRIAS 
 
 

As pesquisas com células-tronco se tornaram realidade no decorrer dos anos 

por meio dos avanços da biotecnologia que têm por objetivo o tratamento de 

diversas enfermidades que afligem a população (http://celulastroncors.org.br/celulas-

tronco-2/).  

A lei n° 11.105/2005 que trata da biossegurança foi objeto de ADIN pelo 

Supremo Tribunal Federal, pois seu art. 5° argumentou a violação do direito à vida 

do embrião. E, o artigo supracitado aduz que para fins de pesquisa e terapia é lícito 

o uso de células-tronco embrionárias de origem humana, desde que sejam 

fecundados in vitro8. 

                                                           
8
 Lei n.11.105 de 2005.  

Art. 5° É permitido, para fins de pesquisa e terapia, a utilização de células-tronco embrionárias 
obtidas de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro e não utilizados nos respectivos 
procedimentos, atendidas as seguintes condições:  
I - sejam embriões inviáveis; ou  
II-sejam embriões congelados há 3 (três) anos ou mais, na data da publicação desta Lei, ou que já 
congelados na data da publicação desta Lei, depois de completarem 3 (três) anos, contados a partir 
da data de congelamento.  
§1ª Em qualquer caso é necessário o consentimento dos genitores.   
§2ª Instituição de pesquisa e serviços de saúde que realizem pesquisa ou terapia com células-tronco 
embrionárias humanas deverão submeter seus projetos à aprovação dos respectivos comitês de ética 
em pesquisa.  
§3ª É vedado à comercialização do material biológico a que se refere este artigo e sua prática implica 
o crime tipificado no art.15 da Lei nª 9.434, de 4 de Fevereiro de 1997.   
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Conforme alude Rocha apud Maluf (2010, p.184) a pesquisa realizada com 

células-tronco é bastante controversa, pois ora mostra-se como uma forma 

inovadora de tratamento de várias doenças, ora “acarreta a destruição da vida do 

ser humano em estágio inicial-embrião pré-implantatório, a instrumentalização do ser 

humano, além de outros questionamentos bioéticos”.  

As células-tronco se destacam neste assunto por serem células especiais, 

possuidoras de uma característica peculiar. Esta peculiaridade baseia-se no fato de 

poderem se diferenciar e constituir diferentes tecidos no organismo, funcionando 

como células curinga que têm a função de ajudar no reparo de uma lesão. Pode-se 

citar, por exemplo, as células-tronco da medula óssea que têm função de regenerar 

o sangue, visto que as células sanguíneas se renovam incessantemente (PENIDO, 

2006).  

As células-tronco se diferenciam em razão das suas particularidades 

Henrique Penido (2006) cita que essas células “são pouco ou não diferenciadas, 

com grande capacidade de transformação celular. Podem ser encontradas em 

embriões, cordão umbilical e tecidos adultos como o sangue, a medula óssea e o 

fígado, por exemplo”.  

Convém ressaltar a divisão das células-tronco, sendo, pois em adulta e 

embrionária. Henrique Penido (2006) aborda sobre essa divisão, elucidando que “as 

células-tronco se dividem, para efeito de estudo e terapia celular, em embrionárias e 

adultas. As embrionárias são extraídas de embriões gerados pelo processo de 

fertilização in vitro”.  

Não se pode perder de vista que “estas células têm o potencial de formar 

todos os mais de duzentos tipos de tecidos humanos. Elas podem ser retiradas de 

embriões excedentes que são descartados em clínicas de fertilização e pela técnica 

de clonagem terapêutica” (PENIDO, 2006). 

As células-tronco adultas retiradas de uma parte específica do corpo humano 

podem ser utilizadas como meio de cura do próprio indivíduo.  

 
O sangue do cordão umbilical é rico nessas células e, por isso, 
frequentemente usado como fonte de células-tronco. As células-
tronco do sangue do cordão umbilical são consideradas adultas e, 
por isso, não existe nenhuma questão ética quanto à sua utilização. 
(http://www.lance-ufrj.org/ceacutelulas-tronco.html. Acessado em Ago 
de 2016, as 14:00). 
 

http://www.lance-ufrj.org/ceacutelulas-tronco.html
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As células-tronco adultas podem ser encontradas em diversas partes do 

corpo humano, cita-se, por exemplo, o sangue, a placenta, o sistema nervoso, o 

epitélio, o cordão umbilical, a medula óssea e o sangue. O que diferencia a célula-

tronco adulta para a célula-tronco embrionária é adaptabilidade, pois estas podem 

se adaptar em qualquer tecido humano, e as primeiras somente nas células do seu 

portador (http://www.celulastroncobrasil.com.br/Novidades/Novidade/Tipos-de-

CelulasTronco-embrionarias-x-adultas/1). 

Cumpre-se ressaltar que existe uma grande divergência doutrinária em 

relação às pesquisas com células-tronco, aqueles que argumentam em prol da vida 

defendem a não utilização de embriões como experiência em laboratório, em razão 

de aniquilar a vida de um ser humano em potencial (MACHADO, 2008, p.87). 

A vida do embrião como a do homem já nascido, precisa ser tratada 
como inviolável, devendo ser proibida a sua instrumentalização, com 
finalidades de pesquisas e experimentos científicos, fornecimento de 
células, tecidos ou órgãos para transplantes de outros seres 
humanos. Para que seja respeitado o direito à dignidade do embrião 
e evitados abuso praticados contra a constituição de embriões com a 
única finalidade de pesquisa, independentemente de qualquer 
intervenção terapêutica. É preciso igualmente proibir as pesquisas 
capazes de resultar em uma modificação Artificial do genoma 
humano, transmissível à descendência (MACHADO, 2008, p. 87). 
 

Para Ivelise Fonseca Cruz (2008, p.67) o embrião é um ser humano em 

potencial desde o momento da fecundação, o que enseja o respeito à vida limitando, 

assim, as experiências que serão praticadas. No mesmo entendimento “o embrião, 

em qualquer fase de concepção – in vivo ou in vitro -, deve ser protegido. É sujeito 

de direito, reconhecendo-se o seu caráter de pessoa desde a fecundação” (LEITE 

apud MALUF, 2010, p. 104). 

Segundo Lilian Piñero Eça ensinam que a pesquisa científica tem que dar 

uma destinação digna para as células-tronco embrionárias, pois se trata de uma vida 

humana, essa não pode incentivar “o comércio ilegal de fetos humanos, à 

coisificação do homem”, e não deve transformar o embrião em experimento, pois 

isso é uma agressão à vida do ser humano em todas as suas etapas, afligindo os 

ideais da bioética (EÇA apud MALUF 2010, p.185). 

Convém ressaltar que nas palavras de Juliana de Camargo (2003, p.83) “a 

igreja católica acredita que o embrião é uma pessoa humana, ou seja, desde o 

momento em que o óvulo é fecundado, a partir do estágio de duas células, já há 
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pessoa humana”, por isso, não deve ser submetido a procedimentos danosos como 

o congelamento e a destruição. Oportuno se torna dizer que é 

 
inadmissível qualquer investigação experimental, como objetivo 
alheio à sua própria terapia, no útero ou fora dele. Somente deveria 
ser permitido um tratamento experimental destinado à sobrevivência 
do embrião, ao desenvolvimento de um sadio ou à superação ou 
correção de alguma moléstia grave de que seja portador (DINIZ, 
2008, p.464). 
 

E, por último, cumpre ressaltar que segundo Dante Gallian “os cientistas que 

pesquisam ou reivindicam a liberdade de pesquisar com células-tronco 

embrionárias, reconhecem as grandes dificuldades técnicas que têm se apresentado 

no processo de investigação” (2005, p.255). 

Ao contrário do que vem ocorrendo com as células-tronco adultas, as 
experiências com células-tronco embrionárias não produziram 
nenhum êxito terapêutico reconhecido, sequer em animais. Pelo 
contrário, estudos importantes vêm demonstrando que a utilização de 
células-tronco embrionárias em experimentos terapêuticos têm 
causado tumores em animais, levando a crer que o mesmo deva 
ocorrer se administrado em seres humanos (2005, p.255). 
 

De outra feita, faz-se pertinente citar as palavras de Damião Junior, no qual 

este aduz que a célula-tronco embrionária não é um ser humano, tendo em vista que 

o “momento da manipulação ocorre, quando o embrião chega à fase do blastócito, 

momento em que terá 64 (sessenta e quatro) células, cerca de 5 (cinco) dias após a 

cariogamia” (2010, p.105). 

Damião Junior por meio das palavras de Mayana Zatz cita que não existe vida 

e sim um  

[...] amontoado de células, em tamanho menor que a ponta de uma agulha, 
quando, então, seriam manipuladas (esta células), com o fim de que 
produzissem, simplesmente, os tecidos desejados, em vez de se permitir o 
desenvolvimento de um novo indivíduo. (DAMIÃO JUNIOR, 2010, p.105). 
 

Nas palavras de Priscila de Souza o embrião somente iria “adquirir vida com 

sua implantação no útero da mulher, antes apenas havia um aglomerado de células 

que constituiria posteriormente os alicerces do embrião, só com a implantação que 

as células podem ser consideradas capazes de gerar um individuo distinto” (2008, 

p.5). 

Segundo Souza apud Scarparo “Não seria viável falar de vida humana 

enquanto o blastócito ainda não conseguiu a nidação, o que se daria somente no 

sétimo dia, quando passa a ser alimentado pela mãe” (2008, p.5). 
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Essa teoria é defendida por grande número de ginecologistas, como Joaquim 

Toledo Lorentz, que utilizam o argumento de que o embrião fecundado em 

laboratório morre se não for implantado no útero de uma mulher, não possuindo, 

portanto, relevância jurídica. No entender dessa teoria, como o início da vida ocorre 

com a implantação e nidação do ovo no útero materno, não há nenhuma vida 

humana em um embrião fertilizado em laboratório e, portanto não precisa de 

proteção como pessoa humana (SOUZA, 2008, p.5). 

4.3 O embrião como detentor de capacidade jurídica  

 

 

Convém ressaltar que o embrião deve ser protegido pelo Ordenamento 

Jurídico, tendo em vista que não é a maneira como se é formado que garante os 

direitos fundamentais do cidadão e sim a possibilidade de vir a existir, e esse 

embrião “representa o início da vida” (TURCATO, 2012, p.35).  

O artigo 2° do Código Civil Brasileiro fala em proteção do nascituro desde a 

concepção. Assim, todos os direitos elencados no ordenamento jurídico de proteção 

ao nascituro, enquanto não estabelecido um Estatuto do Embrião, podem e devem 

ser entendidos igualmente aos embriões in vivo e in vitro, posto que eles devem ser 

vistos como pessoa e não como coisa passível de transformação, alienação e 

destruição (CORRÊA E CONRADO apud BRANCO, 2009, p.88).  

“O embrião é um ser humano em potencial, desde o momento da fecundação. 

Sob essa perspectiva ele tem direito ao respeito e a dignidade, o que impõe a 

limitação das experiências suscetíveis de lhe serem praticadas” (LEITE apud 

Gonçalves, 2012, p.57).  

Posta assim a questão, é de se dizer que o embrião mesmo fecundado in 

vitro, já seria detentor do direito “à racionalização de sua utilização, vedando-se sua 

aplicação em experiências genéticas alheias à vontade dos doadores de gametas e 

seu descarte injustificado” (GONÇALVES, 2012, p.57).  

O embrião criopreservado deve obter um tratamento especializado pela 

Ciência do Direito, recebendo uma descrição “que atenda às finalidades éticas do 

ordenamento jurídico” (CÔRREA e CONRADO apud BRANCO, 2009, p.87).  

Oportuno se torna dizer que o embrião acondicionado em laboratório seja 

conceituado como um “status jurídico novo entre a pessoa e a coisa”. O que 

ensejaria na “manipulação da vida de seres humanos, situação que se afigura 
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inadmissível diante da proteção conferida ao ser humano pela Constituição Federal”. 

Contudo, é importante ressaltar que o embrião é um ser humano e não se encontra 

em um caminho paralelo, entre o homem e a coisa (BRANCO, 2009, p.87).  

É fato público e notório que as técnicas de reprodução assistida trouxeram 

uma nova realidade que não pode ser deixada de lado: o embrião excedente. O 

embrião, in vivo ou in vitro, tem natureza humana, até porque proveniente de 

gametas humanos, não existindo qualquer possibilidade desses gametas uma vez 

unidos se transformem em algo diferente de um ser humano. Assim, deve ser 

protegido desde o início do seu ciclo vital, que ocorre com a fecundação (BRANCO, 

2009, p.88).  

O artigo 2° do Código Civil diz que “a personalidade civil da pessoa começa 

do nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do 

nascituro”, no entanto, se for feita uma análise interpretativa extensiva pode-se 

asseverar que o embrião, mesmo estando criopreservado, já foi fecundado, por meio 

da técnica in vitro, com isso seria um potencial portador de direitos de 

personalidade, assim, como o nascituro (GONÇALVES, 2012, 58).  

Diante do exposto, “conclui-se que o embrião não é dotado de uma 

personalidade civil consolidada, já que o diploma legal supracitado condiciona esta 

ao nascimento com vida. No entanto, protege os direitos do nascituro, desde a 

concepção” (RAMOS, 2006, p. 30-31).  

Como se pode perceber, esse tema é bastante controverso, pois a doutrina 

divide-se quanto ao reconhecimento de direitos para os embriões, no entanto “é 

quase unânime em reconhecer a dignidade da pessoa humana, fundamento da 

República Federativa do Brasil de acordo com o art. 1°, inc. III, da Carta 

constitucional, em benefício do embrião criopreservado” (GONÇALVES, 2012, p.59). 
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5 PROJETOS DE LEI SOBRE TÉCNICA DE REPRODUÇÃO ASSISTIDA  

 
 

Apesar de não haver uma legislação específica que regulamente a 

reprodução assistida no Brasil, há vários projetos de lei que “foram apresentados no 

Senado Federal, esses projetos visam à regulamentação do recurso às novas 

tecnologias reprodutivas no país” (ALMEIDA, 2005, p.115).  

Serão apresentados abaixo os principais projetos de leis que foram 

elaborados sobre as novas tecnologias:  

O projeto de lei n° 90/1999 de autoria do ex-senador Lúcio Alcântara, tido com 

um dos projetos de leis mais completo, e o que mais se aproxima das normas 

estabelecidas pela Resolução n° 1957/2010 do Conselho Federal de Medicina, 

especialmente quando se verificam os seus substitutivos.  

Em primeiro lugar, o disposto previamente, o artigo 2° define previamente da 

Reprodução Assistida, estabelecendo que a reprodução assistida somente será 

autorizada pelo Poder Público, em casos de comprovação da infertilidade do casal e 

também para prevenção de doenças genéticas ou hereditárias. O inciso III, do artigo 

2°, regulamenta que a reprodução assistida só poderá ser permitida em caso de 

infertilidade que não decorra da passagem da idade reprodutiva.  

Segundo lugar, o artigo 3° disciplina que é obrigatório que os cônjuges que 

recorrem à técnica de reprodução assistida deem seu consentimento para que seja 

realizada a fertilização.  

§ 3° o consentimento deverá refletir a livre manifestação da vontade 
dos envolvidos, vedada qualquer coação física ou psíquica, o 
documento originado deverá explicitar:  
I - a técnica e os procedimentos autorizados pelos usuários;  
II- o destino a ser dado no caso de divórcio ou separação do casal, 
aos embriões excedentários que vierem a ser preservados na forma 
do § 4° do artigo 9°;  
§ 4° no caso da utilização da RA para a prevenção e tratamento de 
doenças genéticas ou hereditárias, o documento deve conter a 
indicação precisa da doença e as garantias de diagnóstico e 
terapêutico, além de mostrar claramente o consentimento dos 
receptores para as intervenções a serem efetivada sobre os gametas 
ou embriões.  
§ 5º O consentimento só será válido para atos lícitos e não exonerará 
os envolvidos em práticas culposas ou dolosas que infrinjam os 
limites estabelecidos nesta Lei e em seus regulamentos.  

 
Em terceiro lugar, na seção do estabelecimento profissional, o projeto de lei 

prevê no artigo 5º, inciso III, que o período que os centros de fertilizações devam 
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manter os dados das pessoas que usufrui da técnica de inseminação, “todo pessoa 

que fez a fertilização, a clínica manterá seus dados no período de vinte cinco anos, 

havendo ou não a gestação”.  

Quarto lugar, a doação de gametas e embriões, segundo o art. 6°, “será 

permitida a doção de gametas e embriões sob a responsabilidade dos 

estabelecimentos que praticam a RA, vedada a remuneração dos doadores e a 

cobrança por esse material, a qualquer título”.  

O projeto de lei prevê que o filho oriundo da inseminação artificial heteróloga 

terá o direito de “acessar e conhecer todo o processo que o gerou e a identidade 

civil” de seu doador ou doadores. Existe também a possibilidade do descarte dos 

embriões excedentários como se pode constatar na leitura do artigo 9°, § 4°, e 6° e o 

artigo 10° prevê que:  

Artigo 9°. Os estabelecimentos que praticam a RA ficam autorizados 
a preservar gametas e embriões humanos, doados ou depositados 
apenas para armazenamento, pelos métodos permitidos em 
regulamento.  
O § 1° não se aplicam aos embriões originários in vitro, antes de sua 
introdução no aparelho reprodutor da mulher receptora, os direitos 
assegurados ao nascituro na forma da lei.  
O § 2° o tempo máximo de preservação de gametas e embriões será 
definido em regulamento.  
O § 4° O número total de embriões produzidos em laboratório 
durante a fecundação in vitro será comunicado aos usuários para 
que se decidam quantos embriões serão transferidos a fresco, 
devendo o restante ser preservado, salvo disposição em contrário 
dos próprios usuários, que poderão optar pelo descarte, a doação 
para terceira ou a doação para pesquisa.  
§ 5° Os gametas e embriões depositados apenas para 
armazenamento só poderão ser entregues ao indivíduo ou casal 
depositante, sendo que, neste último caso, conjuntamente aos dois 
membros do casal que autorizam seu armazenamento.  
§ 4° É obrigatório o descarte de gametas e embriões:  
I - doador há mais de dois anos;  
II - sempre que for solicitado pelos doadores;  
III - sempre que estiver determinado no documento de consentimento 
informado;  
IV - nos casos conhecidos de falecimento de doadores ou 
depositantes;  
V – no caso de falecimento de pelo menos uma das pessoas 
originaram embriões preservados.  
Artigo 10. Ressalvados os casos de material doado para pesquisa, a 
intervenção sobre gametas ou embriões in vitro só será permitida 
com a finalidade de avaliar sua viabilidade ou detectar doenças 
hereditárias, no caso de ser feita com fins diagnósticos, ou de tratar 
uma doença ou impedir sua transmissão, no caso de ser feita com 
fins terapêuticos.  
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§1° A pré-seleção sexual de gametas ou embriões só poderá ocorrer 
nos casos em que os usuários recorram à RA em virtude de 
apresentarem hereditariedade para gerar crianças portadoras de 
doenças ligadas ao sexo.  
§2° As intervenções autorizadas no caput e no parágrafo anterior só 
poderão ocorrer se houver garantias reais de sucesso.  
§3° O tempo máximo de desenvolvimento de embriões in vitro será 
definido em regulamento.  
 

Em quinto lugar, no artigo 3° do projeto de lei 90, de 1999 , pode-se citar;  

 
I - praticar a RA sem estar previamente licenciada para a atividade; 
reclusão de seis meses a dois anos, e multa; III - envolver-se na 
prática de útero ou barriga de aluguel, na condição de usuário, 
intermediário, receptor ou executor da técnica; reclusão de seis 
meses a dois anos e multa; VII - utilizar gametas ou embriões de 
doadores ou depositantes sabidamente falecidos; Reclusão de dois a 
seis meses, ou multa; X - conservar gametas ou embriões doados 
por período superior a dois anos ou utilizar esses gametas e 
embriões; reclusão de dois anos a seis meses, ou multa.  
 

O projeto teve o cuidado de definir reprodução assistida em vários aspectos, o 

acordo do casal para a fertilização “escrito com fé pública”, filiação automática do 

filho, deixa de forma clara, as possibilidade de gestação substituição, o direito de 

filho fruto da doação do material genético, sem saber suas procedências, também 

faz menção a destinação dos embriões excedentários para pesquisa, este projeto 

não foi aprovado pelo Senado.  

 

5.1 O projeto de lei n° 90 de 2001  

 

O projeto de lei n° 90 de 2001 de autoria do ex-senador Tião Viana, fez uma 

substituição ao projeto de lei de 90/1999, trazendo algumas alterações na utilização 

das técnicas de reprodução assistida.  

No artigo 1°, Parágrafo único do projeto 90 de 2001, dispõe que somente, os 

casais (casados ou em união estável) podem fazer uso das técnicas de reprodução, 

proibido o uso das técnicas em mulheres solteiras. Também fica proibida a gestação 

de substituição em qualquer modalidade, gratuita ou remunerada.  

No mesmo permite-se a doação de gametas e pré-embriões, se os usuários 

da técnica desejarem, e podendo doar “seus gametas e pré-embriões” para as 

universidades que a utilizarão como instrumentos de pesquisas.  
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Prevê o número de embriões que serão produzidos em cada ciclo reprodutivo, 

devendo ser implantados a fresco, não deverão mais ser congelados. Segundo o 

artigo 13° do referido projeto de lei:  

Art. 13 Na execução da técnica de Reprodução Assistida poderão ser 
produzidos e transferidos até dois embriões, respeitada a vontade da 
mulher receptora, a cada ciclo reprodutivo. § 1º Serão 
obrigatoriamente transferidos a fresco todos os embriões obtidos, 
obedecido ao critério definido no caput deste artigo.  
O artigo 9° do projeto de lei original, que está sendo referenciado no 
texto acima, foi convertido no artigo 14° no projeto substituto, com 
algumas modificações em seu texto.  
Art. 14 Os serviços de saúde são autorizados a preservar gametas 
humanos, doados ou depositados apenas para armazenamento, 
pelos métodos e prazos definidos em regulamento.  
§ 1º Os gametas depositados apenas para armazenamento serão 
entregues somente à pessoa depositante, não podendo ser 
destruídos sem sua autorização.  
§ 2º É obrigatório o descarte de gametas:  
I - quando solicitado pelo depositante;  
II - quando houver previsão no documento de consentimento livre e 
esclarecido;  
III - nos casos de falecimento do depositante, salvo se houver 
manifestação de sua vontade, expressa em documento de 
consentimento livre e esclarecido ou em testamento, permitindo a 
utilização póstuma de seus gametas.  
 
 

5.2 O PROJETO DE LEI N°1.184 DE 2003  

 
 

O projeto de lei n°1.184 de 2003, de autoria do Senador Roberto Requião, 

também fez algumas mudanças ao projeto de lei original de autoria do ex-Senador 

Lúcio Alcântara.  

O projeto de lei n° 1.184 de 2003 prevê, no artigo 8°, que os centros médicos 

que praticam a reprodução assistida devem zelar pelo sigilo da doação e das 

informações sobre a pessoa nascida por meio da RA. O artigo 9°, inciso II aduz que 

somente poderá ser quebrado o sigilo da reprodução assistida em caso médicos ou 

jurídicos, em caso de vida (quando for necessária a obtenção das informações 

genéticas, para que possa dar uma qualidade de vida à pessoa gerada da técnica) 

ou em caso de impedimento de casamento entre irmãos.  

O inciso I do artigo 9°, assegura que a pessoa gerada da inseminação 

artificial, desde que manifeste sua vontade, livre, consciente e esclarecida, a todas 

as informações sobre o processo que o gerou, inclusive à identidade civil do doador, 
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obrigando-se o serviço de saúde responsável a fornecer as informações solicitadas, 

mantendo os segredos profissionais e de justiça.  

No Projeto n° 1.184 de 2003, o § 3° repete o projeto de lei de Tião Viana, 

mantendo proibida a gestação da substituição, permitindo que os embriões 

excedentários sejam doados para pesquisa ou descartados, além do mais o artigo 

7°, parágrafo 4°, prevê que o doador possa ser pai apenas de um beneficiário. No 

entanto, previne que a filiação, na inseminação post mortem, seja reconhecida, 

desde que o parceiro tenha autorizado em testamento a utilização de seus gametas 

pela esposa ou companheiro.  

 
 

5.3 O projeto de lei n°4.686/2004  

 
O projeto de lei n°4.686/2004 apresentado em plenário na Câmara dos 

Deputados em 15 de dezembro de 2004 por seu autor, o deputado José Carlos 

Araújo, tem por finalidade propor a introdução do art. 1.597-A, do Código Civil 

brasileiro de 2002 e a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, assegurando o direito 

ao conhecimento da origem genética do ser gerado a partir da reprodução assistida, 

disciplina a sucessão e o vínculo parental, nas condições que menciona.  

 

Art. 1º. Esta lei acrescenta o artigo 1597-A ao Capítulo II, do 
Subtítulo II, do Livro IV, do Código Civil, de forma a assegurar o 
direito ao conhecimento da origem genética ao ser humano gerado 
por técnicas de reprodução assistida (RA) e define o direito 
sucessório e o vínculo parental, nas condições que menciona.  
Art. 2º. A Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, passa a vigorar 
acrescida do seguinte art. 1597-A:  
“Art. 1597- A.”. As instituições de saúde, detentoras de licença de 
funcionamento concedidas na forma da lei, que realizarem 
Reprodução Assistida, e os profissionais responsáveis pela execução 
dos procedimentos médicos e laboratoriais pertinentes, estarão 
obrigadas a manter em arquivo sigiloso, e zelar pela sua 
manutenção, todas as informações relativas ao processo, às 
identidades do doador e da pessoa nascida por processo de 
inseminação artificial heteróloga, de que trata o inciso V, do artigo 
anterior.  
§ 1º. À pessoa nascida pelo processo a que alude este artigo é 
assegurado o acesso, a qualquer tempo, diretamente ou por meio de 
representante legal, e desde que manifeste sua vontade, livre e 
consciente, a todas as informações sobre o processo que a gerou, 
inclusive a identidade civil do doador e mãe biológica, obrigando-se o 
serviço de saúde responsável a fornecer as informações solicitadas, 
mantidos os segredos profissionais e de justiça.  
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§ 2º A maternidade ou paternidade biológica resultante de processo 
de  Reprodução Assistida heteróloga não gera direitos sucessórios. 
  

Esse projeto de lei é um projeto simples, pois trata de duas questões 

decorrentes da reprodução Humana assistida, no entanto ele é bem polêmico, por 

trazer uma questão positiva ao defender que qualquer ser humano gerado pela 

tecnologia heteróloga tem direito de conhecer suas raízes, ao mesmo tempo traz 

ponto negativo ao referir que a maternidade ou paternidade biológica resultante do 

processo de reprodução heteróloga não gera direitos sucessórios.  

 
 

5.4 O projeto de lei 7.701/2010  

 
 

O projeto de lei 7.701/2010 é de autoria da deputada Dalva Figueiredo, seu 

projeto de lei sobre a utilização post mortem de sêmen do marido ou companheiro.  

Verifique o que propõe o projeto de lei:  

Art. 1°. Esta lei dispõe sobre a utilização post mortem de sêmen do 
marido ou companheiro para a fecundação da viúva ou ex- 
companheira.  
Art. 2º. A Lei 10.406, 10 de janeiro de 2002 – Código Civil– passa a 
vigorar acrescido do seguinte artigo;  
Art. 1.597-A. A utilização de sêmen, depositado em banco de 
esperma, para a inseminação artificial após a morte do marido ou 
companheiro falecido, somente poderá ser feita pela viúva ou ex-
companheira com a expressa anuência do marido ou companheiro 
quando em vida, e até trezentos dias após o óbito. 

 

5.5 Os riscos da doação dos embriões excedentários 

 

A Resolução nº 1957/2010 do Conselho Federal de Medicina prevê normas 

de caráter ético a serem adotadas nos procedimentos de doação embriões, tais 

normas são conhecidas também como princípios por alguns doutrinadores, são elas: 

o anonimato do doador, a infertilidade do casal e a gratuidade da doação. 

Deve ser preservada a identidade dos doadores, bem como a dos receptores, 

evitando maiores constrangimentos, no que tange a paternidade ou maternidade 

biológica. Esta norma visa assegurar ao doador que este fica eximido de qualquer 

responsabilidade relativa à criança, tanto de ordem moral quanto de ordem 

patrimonial. 
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Quando o casal decide realizar a inseminação artificial com o material 

genético de uma terceira pessoa, os cônjuges serão instruídos sobre o procedimento 

da fertilização com sêmen doado. O médico será o responsável em orientar o casal 

à execução deste processo e deve manter-se em absoluto anonimato, a única coisa 

que o casal saberá sobre o doador do material genético são as características 

físicas (BORGES JÚNIOR, 2000, p.35).  

Borges Jr (2000, p.35) defende que o anonimato preserva o direito do menor 

que vier a nascer com alguma anomalia, e que os seus genitores sejam os 

responsáveis legais, pois com isso, os direitos do menor estarão a salvo neste caso.  

O direito ao anonimato “evita que tanto o doador quanto a criança procurem 

estabelecer relações com vistas à obtenção de meras vantagens pecuniárias. Exclui-

se o estabelecimento de uma filiação que conduziria às ações de investigação de 

paternidade ou outras ações de responsabilidade” (MACHADO, 2008, p.120).  

Não se pode olvidar que o anonimato do doador de sêmen, tem extrema 

importância, por garantir a “imunidade jurídica familiar” e social do pai biológico, 

além de “ocultar a infertilidade” do casal em relação à sociedade (Freitas, 2010, 

p.46).  

Para Freitas (2010, p.47) “O interesse do anonimato é manter o doador 

afastado da vida da criança e dos seus pais, o superior interesse da criança fica 

olvidado”, que é o de saber sobre a sua linhagem genética, sobre a sua história 

familiar, a sua identificação quanto a sua origem.  

A Resolução do Conselho de Federal de Medicina n° 1957/2010 estabelece 

que os doadores não devam conhecer a identidade dos receptores e vice-versa, 

mantendo-se o sigilo sobre a identidade dos doadores de gametas e pré-embriões, 

assim como dos receptores.  

No entanto, somente permitido em situações especiais, por motivos médicos, 

que as informações sobre o doador sejam repassadas a médicos, preservada a sua 

identidade do doador. Nova resolução do código de ética do CFM n° 2121/2015, no 

§ IV, 2 e 4, vem repetindo a resolução n° 1.358 de 1992, a preservação do 

anonimato do doador do sêmen 

O anonimato [...] é a garantia da autonomia e do desenvolvimento 
normal da família assim fundada e também a proteção leal do 
desinteresse daquele que contribui na sua formação. Na hierarquia 
dos valores estas considerações sobrepujam o pretendido “direito” de 
conhecimento de sua origem (LEITE, 1995, p.339). 
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Vale ressaltar que existem correntes contrárias ao anonimato do doador de 

sêmen, óvulo ou embrião, esses autores defendem que qualquer ser humano fruto 

da fertilização heteróloga ou doação de embrião, tem o direito de conhecer o seu pai 

ou mãe biológica, esses autores defendem que todos têm o direito de saber sua 

origem biológica. 

Nessa disciplina jurídica é importante ter claro que o conhecimento 
da ascendência é um verdadeiro direito, não é um dever. Em outras 
palavras, ninguém pode ser obrigado a conhecer sua ascendência 
biológica, mas todos os filhos tem o direito de conhecê-la caso o 
queiram, pouco importando a natureza de seus vínculos familiares 
(adoção tradicional, recurso ás técnicas de reprodução medicamente 
assistida, etc.) Não importa se a reprodução é natural ou 
medicamente assistida. Em qualquer caso, os filhos e os pais 
possuem o direito de investigar e, até mesmo, negar a paternidade 
biológica, como parte integrante de seus direitos de cidadania e 
dignidade da pessoa humana. Em caso de interesse do filho o 
anonimato deveria ser desculpado, uma vez que não participou do 
acordo entre os doadores e os receptores (AGUIAR, 2005, p. 95). 

 

No entanto, Scalquette defende “a admissibilidade de relativização do 

anonimato de forma a garantir o direito ao conhecimento à origem genética sem, 

contudo, permitir que da descoberta decorram quaisquer direitos e obrigações entre 

as partes” (SCALQUETTE, 2010, p. 233).  

Em proteção ao direito à integridade física do nascido, é 
imprescindível asseverar-se tenha ele, em caso comprovado de 
necessidade médica, acesso aos dados genotípicos, especialmente 
para afastar o padecimento de enfermidades genéticas, hereditárias 
ou infecciosas transmissíveis, sem que, em qualquer caso, essa 
revelação possa ser conhecida por quem não seja interessado e, 
nem tampouco, ser causa para determinação legal de filiação, 
(AGUIAR, 2005, p.15).  
 

Existem alguns projetos de lei que estão adormecendo no senado, que 

regulamentaria o processo do anonimato do doador de sêmen. O projeto de lei n° 

3.638 de 1993 prevê que os doadores de sêmen não devem conhecer a identidade 

dos receptores e vice-versa, pois é obrigatório o sigilo sobre a identidade do doador 

de sêmen ou dos doadores de embriões.  

Somente em casos de necessidade médica deverá ter informações sobre o 

doador do material genético, mantendo em sigilo a identidade civil do doador ou 

doadores. O projeto de lei n° 2.855 de 1992 previa a quebra do sigilo, somente por 

motivação médica, apenas para a equipe responsável, devendo manter em sigilo a 

identidade dos doadores.  
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Já o projeto de n° 90 de 2001 do senador Tião Viana, trouxe várias 
mudanças, no artigo 8° prevê que os profissionais de saúde que 
praticam a reprodução assistida estarão obrigados a zelar pelo sigilo 
da doação, impedindo que doadores e beneficiários venham a 
conhecer reciprocamente suas identidades, e pelo sigilo absoluto das 
informações sobre a pessoa nascida por processo de doação de 
sêmen ou embriões9.  
 

No entanto, no art. 9°, §1°, a pessoa nascida por meio da reprodução 

assistida terá acesso a toda informação, a qualquer tempo, inclusive à identidade do 

doador10. No §2° a quebra do sigilo pode se dar por razões médicas ou jurídicas11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 A Emenda nº 5° reforça o sigilo da doação ao alterar o caput do Art. 9º de “O sigilo estabelecido no 

artigo anterior poderá ser quebrado nos casos autorizados nesta Lei” para “O sigilo estabelecido no 
artigo anterior não poderá ser quebrado, sob as penas da lei, exceto nas hipóteses dos parágrafos 2º 
e 3º” e de “mantido o segredo profissional e, quando possível, o anonimato” para “mantidos o segredo 
profissional e o anonimato entre doadores e receptores”. No § 1º do artigo, a emenda altera de 
“inclusive identidade civil do doador” para “exceto à identidade civil do doador”, de forma a retirar 
essa identidade das informações às quais terá acesso à pessoa nascida por meio de processo de 
Reprodução Assistida.  
A Emenda nº 7° reforça o anonimato da doação ao alterar a redação do § 2º do Art. 16 de “garantido 
o segredo profissional, sempre que possível, o anonimato” para “garantido o segredo profissional e o 
anonimato” (VIANA, 2001)   
10

 § 1º A pessoa nascida por processo de Reprodução Assistida terá acesso, a qualquer tempo, 
diretamente ou por meio de representante legal, e desde que manifeste sua vontade, livre, consciente 
e esclarecida, a todas as informações sobre o processo que a gerou, inclusive à identidade civil do 
doador, obrigando-se o serviço de saúde responsável a fornecer as informações solicitadas mantidas 
os segredos profissionais e de justiça   
11

 § 2º Quando razões médicas ou jurídicas indicarem ser necessário, para a vida ou a saúde da 
pessoa gerada por processo de Reprodução Assistida, ou para oposição de impedimento do 
casamento, obter informações genéticas relativas ao doador, essas deverão ser fornecidas ao médico 
solicitante, que guardará o devido  segredo profissional, ou ao oficial do registro civil ou a quem 
presidir a celebração do casamento, que notificará os nubentes e procederá na forma da legislação 
civil.   
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CONCLUSÃO 

 

A reprodução assistida surgiu como alternativa para amenizar o problema de 

infertilidade e esterilidade, possibilitando a procriação de pessoas incapazes de 

gerar filhos pelo método natural. Com as técnicas da reprodução assistida surgiu a 

técnica de criopreservação, no qual o embrião será congelado para que futuramente 

o casal possa se reproduzir.  

O artigo 1.597 do Código Civil de 2002 é a única norma que admite a 

presunção de filhos nascidos da inseminação homóloga, heteróloga e post mortem. 

Nestes casos, dar-se-á a filiação automaticamente. No entanto, há de se perceber 

que não existe uma lei que regulamenta todos os aspectos da reprodução humana, 

isso demonstra que a ciência do direito está em descompasso com a ciência 

médica. Tendo em vista que enquanto as técnicas de fertilização alcançam novos 

horizontes a ciência do direito permanece inerte, ou seja, não se adaptando ao novo 

cenário social.  

O projeto de lei nº 1.184/2003 propõe que seja proibida a gestação de 

substituição em qualquer uma das suas modalidades - remuneradas ou gratuitas -. 

Além disso, esse projeto também permite a quebra do sigilo do doador do material 

genético, a qualquer tempo, sempre que a criança desejar conhecer a sua origem. 

Entretanto, o projeto permite a reprodução post mortem desde que o falecido tenha 

deixado manifestação documentada.  

Foi por essa razão que o presente trabalho objetivou analisar as questões 

dúbias quanto à reprodução assistida e, em decorrência da ausência de legislação, 

não se pretende enumerar todas as problemáticas oriundas da prática de fertilização 

humana. O levantamento dos problemas é um alerta para que os estudiosos e 

juristas façam uma reflexão dos valores que permeiam o destino dos embriões 

excedentários.  

Por não haver lei que regulamente as novas técnicas de biotecnologia no 

Brasil, quem tem regulamentado sobre o assunto é o Conselho Federal de Medicina 

por meio da Resolução de n° 2121/2015 que, como se sabe, não tem força de lei, 

sendo apenas uma diretriz para a atuação médica.  

A resolução prevê, entre outras coisas, a criopreservação de gametas e 

embriões nas clínicas que aplicam as técnicas de reprodução assistida, aquelas em 
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que os embriões podem ser destinados à pesquisa com células-tronco ou doados 

para outro casal.  

A pesquisa com células-tronco embrionárias não é um meio eficaz de curar 

determinada enfermidade, pois não se pode destruir uma vida em potencial para 

constituir outra. Há doutrinas que defendem que a pesquisa com células-tronco só 

poderia ser utilizada em benéfico próprio, não se estendendo a terceiros.  

Para essa pesquisa o embrião excedentário é merecedor de proteção jurídica, 

por isso houve a preocupação em discutir quando se inicia a vida e se esse é 

detentor de capacidade jurídica. Por outro lado existem doutrinas que divergem 

sobre o assunto.  

Para a presente pesquisa tem-se que a vida se inicia com a junção do 

espermatozoide com o óvulo. Já para a lei o embrião não possui capacidade 

jurídica, no entanto, por outro lado, existem doutrinadores que defendem que os 

embriões são detentores do direito à vida, não podendo ser instrumentos de 

pesquisa, nem ser descartados.  

Quanto às técnicas de reprodução utilizadas no Brasil, citam-se as principais, 

sendo-as: a Transferência Intratubária de Gametas (GIFT), que se realiza por meio 

da introdução do espermatozoide dentro do útero, e se dá in vivo. Outra técnica 

bastante utilizada é a Transferência Intratubária de Zigotos (ZIFT), que ocorre fora 

do corpo – in vitro – com a junção do espermatozoide com o óvulo para ser 

introduzido posteriormente, nas trompas de Falópio.  

E, a última técnica mais utilizada é a Injeção Intracitoplasmática (ICSI), que é 

o mais indicado para quem possui o óvulo mais resistente, em razão disso, introduz-

se o espermatozoide no óvulo.  

A destinação mais adequada aos embriões criopreservados, é a doação 

desses a terceiros, estes devem ter por intuito a implantação do embrião no útero 

materno sem qualquer interesse lucrativo. Pois protegerá o direito ao nascimento e 

preservarão a vida humana.  

Nesse sentido deve-se dizer que o direito deverá interferir na polêmica da 

Reprodução Assistida, norteando os procedimentos que devem ser seguidos, até 

que seja aprovada lei que regulamente as práticas de reprodução assistida, dando 

um destino mais adequado aos embriões excedentários, sendo, pois, a oportunidade 

do embrião nascer de forma digna.  
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Por fim, em razão da abrangência da temática proposta, algumas indagações 

surgiram no decorrer da feitura do trabalho, e como a pesquisa tem que ser factível, 

essas dúvidas darão ensejo à realização de futuras pesquisas. E, dentre uma 

dessas provocações, inclui-se o posicionamento dos tribunais quanto à maternidade 

de substituição, fazendo uma análise das jurisprudências e, também, uma análise do 

debate do Supremo Tribunal Federal sobre a Lei nº 11.105 de 2005, que trata da 

Biossegurança. 
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