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Resumo: o reconhecimento ou não de uma linha divisória entre 

óvulo fertilizado e pessoa humana é umas das grandes questões 

do debate bioético contemporâneo. Todavia, no plano estrita-

mente jurídico, tendo como base o ordenamento brasileiro, com 

o auxílio da ciência médica, é possível ao intérprete – necessari-

amente desvinculado de razões de natureza confessional ou reli-

giosa – optar pela percepção que mais se ajuste e respeite os di-

reitos fundamentais das pessoas, objetivando-se, com tal orien-

tação, conferir sentido real ao princípio da dignidade humana e 

atribuir densidade concreta às proclamações constitucionais e 

internacionais que reconhecem, como prerrogativa básica de 

qualquer pessoa, o direito à vida.  
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1. INÍCIO DA VIDA HUMANA 
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s divergências a propósito da definição do início 

da vida não se registram apenas no campo cientí-

fico, mas se projetam, por igual, no domínio filo-

sófico e no âmbito das religiões. Neste ponto, são 

diversas as abordagens em torno da formulação de 

um conceito sobre a definição do momento exato em que o ser 

humano se inaugura como ente. Assim, torna-se correto assina-

lar, em consequência, que vários podem ser os inícios da vida 

humana, tal seja a opção que se faça por qualquer das formula-

ções teóricas que buscam estabelecer conceitos sobre o início da 

vida individual.  

A esse respeito, há diferentes teses científicas que discu-

tem, cada qual com argumentos próprios, o início da vida. Luis 

Roberto Barroso2, invocando o grande dissenso acerca da ques-

tão, elenca que a vida humana pode se iniciar: a) com a fecun-

dação (encontro do óvulo com o espermatozoide); b) com a ni-

dação (quando o embrião se fixa no útero materno3); c) quando 

se inicia a formação do sistema nervoso central4; d) quando o 

feto passa a ter capacidade de existir sem a mãe5; e) quando pas-

sam a existir indicadores morais (sob o fundamento de que a dis-

tinção da pessoa do restante do mundo natural é a razão, a moral 

 
2 BARROSO, Luis Roberto. Gestação de Fetos Anencefálicos e Pesquisas com 
Células-Tronco: Dois Temas acerca da Vida e da Dignidade na Constituição. Em: 

Leituras Complementares de Direito Constitucional. 3ª ed. Salvador: JusPodivm, 
2008, p. 180. 
3 A implantação do embrião no útero, de forma completa, se dá em torno de 14/15 
dias após a fecundação. (OLIVEIRA, Fátima. Biotecnologias de procriação e bioé-
tica. Em: https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/cadpagu/arti-
cle/view/2188/2310. Visualizado em 18/02/2019). 
4 O início da formação do sistema nervoso central ocorre por volta do 14º dia após a 
fecundação, com a formação da chamada “placa neural”. Essa foi também a posição 

adotada pelo Tribunal Constitucional Federal alemão (BARROSO. Op. cit., p. 193). 
No mesmo sentido: MOORE, Keith L.; PERSAUD, T. V. N. Embriologia clínica. 
São Paulo: Guanabara Koogan, 1994, p. 357. 
5 O feto passa a ter capacidade de sobreviver sem o corpo da mãe entre a 24ª e a 26ª 
semanas de gestação. Esse é o fundamento da Suprema Corte dos EUA quando dispõe 
acerca do aborto e do Comitê de Ética Francês quando distingue entre “pessoa humana 
potencial” e “pessoa humana tout court” (BARROSO. Op. cit., p. 180). 
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e a capacidade de fazer escolhas). 

Não se deve, em nenhuma hipótese, desmerecer a crença 

sincera de qualquer pessoa ou doutrina. Mas em um Estado laico 

hão de prevalecer as razões do Direito e da Ciência. Assim, no 

plano estritamente jurídico, com o auxílio da ciência médica, é 

possível estabelecer a existência de um marco inicial da vida hu-

mana. 

Como se sabe, a Constituição Brasileira proclama a invi-

olabilidade do direito à vida (art. 5º, caput), embora o texto cons-

titucional não veicule qualquer conceito normativo de vida hu-

mana, e muito menos defina o termo inicial e o termo final dela, 

o que abre espaço ao legislador para dispor, validamente, sobre 

essa importantíssima questão. Assim, embora a Constituição 

seja silente acerca do início da vida, temos três bases normativas 

para extrair, juridicamente, o início da vida humana.  

O Pacto de San José da Costa Rica, tratado internacional 

de direitos humanos ao qual o Brasil aderiu, e, portanto, incor-

porado com status supralegal ao nosso ordenamento jurídico, 

garante a proteção da vida, em geral, desde a concepção: “Artigo 

4º - Direito à vida. 1. Toda pessoa tem o direito de que se respeite 

sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, 

desde o momento da concepção. Ninguém pode ser privado da 

vida arbitrariamente”. 

Todavia, a própria Corte Interamericana de Direitos Hu-

manos esclareceu no caso “Artavia Murillo y otros vs. Costa 

Rica”, em 2012, que a “concepção”, no sentido do art. 4.1, 

ocorre a partir do momento em que o embrião se implanta no 

útero (nidação), eis que o embrião não pode se desenvolver rumo 

ao nascimento fora do corpo materno, razão pela qual antes deste 

evento não procederia a aplicação do art. 4.1 da Convenção6. Em 

 
6 Extrai-se do referido julgado: “A Corte considera que é procedente definir, em con-
formidade com a Convenção Americana, como deve ser interpretado o termo “con-
cepção”. A esse respeito, a Corte ressalta que a prova científica concorda em diferen-
ciar dois momentos complementares e essenciais no desenvolvimento embrionário: a 
fecundação e a implantação. O Tribunal observa que somente ao se cumprir o segundo 
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outras palavras, a concepção prevista no art. 4.1 do Pacto de San 

José é sinônimo de nidação, quando para efeitos convencionais 

se inicia a vida humana.  

Lado outro, o Código Civil dispõe no art. 2º que: “a per-

sonalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; mas 

a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro”. A 

lei civil brasileira protege desde a concepção os direitos do nas-

cituro, o que evidentemente está incluído o direito à vida. Toda-

via, nascituro para a doutrina civilista é o ser humano concebido 

em desenvolvimento no útero materno7, o que, portanto, pressu-

põe a nidação – implantação do embrião no útero materno8.  Res-

salte-se que a nidação (implantação do embrião no útero ma-

terno) se completa por volta do 14º dia após a fecundação. 

Por fim, a Lei de Transplantes, que estabelece, 

 
momento se fecha o ciclo que permite entender que existe a concepção. [...] a Corte 
entende que o termo “concepção” não pode ser compreendido como um momento ou 
processo excludente do corpo da mulher, em vista de que um embrião não tem ne-

nhuma possibilidade de sobrevivência se a implantação não acontece. [...] Além disso, 
já foi afirmado que, no momento de ser redigido o artigo 4 da Convenção Americana, 
o dicionário da Real Academia diferenciava entre o momento da fecundação e o mo-
mento da concepção, entendendo concepção como implantação. [...] Segundo a estru-
tura da segunda frase do artigo 4.1 da Convenção, o termo “em geral” está relacionado 
com a expressão “a partir da concepção”. A interpretação literal afirma que esta ex-
pressão está relacionada com a previsão de possíveis exceções a uma regra particular. 
Os demais métodos de interpretação permitirão entender o sentido de uma norma que 

contempla exceções. Tendo em consideração o anterior, o Tribunal entende o termo 
“concepção” desde o momento em que ocorre a implantação, razão pela qual consi-
dera que antes deste evento não procede aplicar o artigo 4 da Convenção Americana. 
Além disso, a expressão "em geral" permite inferir exceções [...] a Corte concluiu que 
a “concepção”, no sentido do artigo 4.1, ocorre a partir do momento em que o embrião 
se implanta no útero, razão pela qual antes deste evento não procederia a aplicação do 
artigo 4 da Convenção. Além disso, é possível concluir das palavras “em geral” que a 
proteção do direito à vida em conformidade com esta disposição não é absoluta, mas 

é gradual e incremental segundo seu desenvolvimento, em razão de que não constitui 
um dever absoluto e incondicional, mas implica entender a procedência de exceções 
à regra geral”. 
7 ROSENVALD, Nelson; FARIAS, Cristiano Chaves de. Curso de Direito Civil: 
Parte Geral. 11ª ed. Salvador: Juspodivm, p. 307-309. 
8 Ressalvada a chamada gravidez ectópica, onde o desenvolvimento do feto se dá fora 
do útero e com raríssimas chances de desenvolvimento e nascimento. 
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juridicamente, o conceito de morte no Brasil, qual seja, a morte 

encefálica9 (art. 3º da Lei 9434/97), independente de atividade 

cardiorrespiratória. Se a partir do diagnóstico da morte encefá-

lica, é possível, presentes as condicionantes legais, a remoção de 

órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins de trans-

plante, então, juridicamente, esse é o termo final da vida hu-

mana.  A atividade encefálica, referência legal para a constata-

ção da existência da vida humana, serve de marco definidor do 

início da vida. Se a vida humana se extingue quando o sistema 

nervoso pára de funcionar, o início da vida teria lugar apenas 

quando este se formasse, ou pelo menos começasse a se for-

mar10. E isso ocorre por volta do 14º dia após a fecundação. 

Veja-se, portanto, de todo o quadro ora exposto, que são 

diversas as teorias científicas que buscam estabelecer a definição 

bioética do início da vida, o que permite, ao intérprete – neces-

sariamente desvinculado de razões de natureza confessional ou 

religiosa – optar pela percepção que mais se ajuste e respeite os 

direitos fundamentais das pessoas, objetivando-se, com tal ori-

entação, conferir sentido real ao princípio da dignidade humana 

e atribuir densidade concreta às proclamações constitucionais e 

internacionais que reconhecem, como prerrogativa básica de 

qualquer pessoa, o direito à vida.  

Em síntese, não há consenso científico, religioso ou filo-

sófico acerca do começo da vida. Todavia, em âmbito estrita-

mente jurídico (embora a Constituição não estabeleça), é possí-

vel estabelecer o início da vida a merecer juridicamente tutela: 

i) a partir da concepção: de acordo com o Pacto de San José da 

Costa Rica (que diz que a vida deve ser protegida em geral a 

 
9 Tecnicamente, deve-se falar em morte encefálica e não morte cerebral, conforme a 
resolução 2173/17 do Conselho Federal de Medicina. O cérebro é apenas parte do 
encéfalo, formado ainda pelo cerebelo e tronco cerebral. Diz a resolução que a morte 
encefálica, e, portanto, a morte da pessoa, se dá no caso de perda completa e 
irreversível das funções encefálicas, definida pela cessação das atividades corticais e 
de tronco encefálico. 
10 BARROSO. Op. cit., p. 193.  



_544________RJLB, Ano 7 (2021), nº 3 

 

 

partir da concepção) e o CC (que estabelece a proteção do nas-

cituro a partir da concepção, incluindo, evidentemente, o direito 

à vida). Todavia, o CC trata do nascituro, que é aquele que está 

no útero materno mas ainda não nasceu, e o Pacto de San José 

não garante a vida à concepção antes da implantação no útero 

materno. Ou seja, concepção para o Pacto de San José e o CC 

tem o sentido de nidação, que se completa após o 14º dia da fe-

cundação; ii) a partir do início da formação do sistema nervoso 

central: se o fim da vida ocorre quando se encerra a atividade 

encefálica, de acordo com a Lei de Transplantes, então a contra-

rio sensu, o início da formação do sistema nervoso central é in-

dicativo do começo da vida, o que ocorrerá após o 14º dia da 

fecundação.  Portanto, é possível conciliar as duas premissas 

acima mencionadas, levando em conta o Pacto de San José (que 

possui status supralegal) e o CC e a Lei de Transplantes: o início 

da vida ocorre na concepção, entendida no sentido de implanta-

ção no útero materno (nidação11), que se completa após o 14º dia 

de fecundação, quando também se inicia a formação do sistema 

nervoso central12. 
 

11 Esse entendimento é que legitima o uso de certos métodos contraceptivos, como a 
pílula do dia seguinte e o DIU – dispositivo intra-uterino: “A chamada pílula do dia 
seguinte age da seguinte forma: - Impedir a liberação do ovócito, caso a mulher não 
tenha ovulado; - Alterar a secreção vaginal, tornando hostil o trajeto dos espermato-
zoides; - Alterar o endométrio (parede interna do útero), impedindo a fixação do ovó-

cito já fecundado (nidação), sendo ele eliminado juntamente com a menstruação. 
Como a nidação é pré-requisito para se considerar que a gravidez foi, de fato, consu-
mada, a pílula do dia seguinte não pode ser considerada abortiva. Aliás, é válido lem-
brar que, caso tal evento já tenha ocorrido, seu uso não será capaz de impedir a gesta-
ção e, felizmente, não causará danos ao embrião” (ARAGUAIA, Mariana. Pílula do 
dia seguinte. Em: http://brasilescola.uol.com.br/biologia/pilula-dia-seguinte.htm. Vi-
sualizado em 19/02/2019). “O chamado DIU é um dispositivo de plástico recoberto 
de cobre, que destrói a maioria dos espermatozóides e não permite que os restantes 

cheguem ao ovócito e o fecundem, mas caso tenha fecundação, o DIU impedirá que 
o embrião se fixe no útero” (MONIZ, Priscila. Métodos contraceptivos. Em: 
http://educacao.globo.com/biologia/assunto/fisiologia-humana/metodos-contracepti-
vos.html. Visualizado em 19/02/2019).  
12 A embriologia trata desse estágio de desenvolvimento com a expressão "pré-em-
brião", termo cunhado para designar o período que compreende as etapas estabeleci-
das entre a fecundação e os 14 primeiros dias da fecundação. (KRELL, Olga Jubert 

http://educacao.globo.com/biologia/assunto/fisiologia-humana/metodos-contraceptivos.html
http://educacao.globo.com/biologia/assunto/fisiologia-humana/metodos-contraceptivos.html
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2. DIGNIDADE DA ESPÉCIE HUMANA 

 

A dignidade não se aplica tão somente à pessoa nativiva 

(nascida com vida). Em outras palavras, a dignidade não se 

aplica somente no interstício do nascimento com vida da pessoa 

até a sua morte. A dignidade é aplicável a todas as manifestações 

da espécie humana, enfim, uma autêntica dignidade da espécie 

humana. Mais que à pessoa humana, os sistemas constitucionais 

e as declarações internacionais de direitos humanos13, nas últi-

mas décadas, passaram a considerar a dignidade da espécie hu-

mana como princípio. A espécie humana há que ser, pois, res-

peitada em sua dignidade. 

 Há que se distinguir, portanto, pessoa humana de espé-

cie humana. E, de pronto, há que se antecipar que o princípio da 

dignidade, que se expressa de maneira relevante quanto à pessoa 

humana (art. 1º III da CF), não se circunscreve a ela, aplicando-

se a toda a espécie humana, tomada esta em sua integralidade.  

Daí a adoção pelos sistemas jurídicos contemporâneos, 

aí incluído o brasileiro, do princípio da solidariedade entre gera-

ções, que impõe a uma geração que ela se comprometa com 

aquelas que ainda estão por vir (art. 3º I e IV e art. 225 da CF). 
 

Gouveia. Reprodução Humana Assistida e Filiação Civil: Princípios Éticos e Jurídi-

cos. Curitiba: Juruá, 2006, p. 125). Nesse período, a embriologia não usa a palavra 
embrião por variados motivos: (i) durante esse período, o ser não é capaz de sentir 
prazer ou dor, devido ao fato de não se ter iniciado, ainda, a formação do sistema 
nervoso central; (ii) é altíssimo o número de insucessos no desenvolvimento embrio-
nário, normalmente pela dificuldade de fixação no útero; (iii) a implantação do em-
brião no útero somente se completa por volta do 14° dia de gestação. Ensina Luis 
Roberto Barroso que até os 14 dias ainda é possível que se dividam as células em dois 
grupos, formando gêmeos. Uma identidade do embrião, portanto, como algo único e 

singular só poderia ser afirmada depois desse período (BARROSO. Op. cit., p. 192).  
13 No plano do direito internacional é o que observamos na Declaração Universal de 
Direito Humanos da ONU, de 1948, que reconhece no preâmbulo a dignidade a todos 
os membros da família humana. Da mesma forma o art. 1º da Declaração Universal 
sobre o Genoma Humano e os Direitos Humanos, da UNESCO, em 1997, e o item 6 
da Declaração da Conferência da ONU sobre o Meio Ambiente Humano, em 1972, 
dentre outros. 
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Daí porque algumas Constituições, como a brasileira, referem-

se à existência digna (art. 170 da CF) e estabeleçam como prin-

cípio regente no plano internacional a prevalência dos direitos 

humanos (art. 4º II) e o progresso da humanidade (art. 4º IX). Há 

ainda, no sistema constitucional brasileiro, a norma de inclusão 

do § 2º do art. 5º, que estabelece que “os direitos e garantias 

expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do 

regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados inter-

nacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte”. 

Significa que o princípio constitucional da dignidade hu-

mana estende-se além da pessoa, considerando todos os seres 

humanos, os que compõem a espécie, dotam-se de humanidade, 

ainda quando o direito sequer ainda reconheça (ou reconheça 

precariamente) a personalidade. É o que se dá com o embrião in 

vitro, com o anencéfalo e com o morto, que não tem as condições 

necessárias para titularizar a personalidade em direito (pelo me-

nos em todas as legislações vigentes, hoje, no mundo), mas que 

compõem a humanidade e são protegidos pelo direito pela sua 

situação de representação da humanidade.  

A dignidade deve ser aplicada de modo a alcançar a pro-

teção de tudo que se revele como o início (ex. dignidade ao em-

brião in vitro), a continuidade (ex. dignidade à pessoa nascida 

com vida durante toda sua existência) e o fim (ex. dignidade à 

morte e ao cadáver) de um processo humano.  

Em síntese, a dignidade é princípio tão relevante para a 

nossa Constituição que admite transbordamento, transcendência 

ou irradiação para alcançar a proteção de tudo que se revele 

como o início, a continuidade e o fim de um processo humano14. 
 

14 Em sentido semelhante: seres humanos devem ser reconhecidos como pessoas tam-

bém quando eles não se constituem ainda em pessoas. Cada indivíduo humano que, 
na conformidade da sua natural provedura, dispõe da capacidade de desenvolver-se 
no sentido de uma pessoa, deve ser reconhecido como portador da dignidade humana. 
Tais indivíduos podem não ser ainda pessoas, nós os devemos, entretanto, tratar como 
se já o fossem. Se se quiser, pode-se-lhes dar a designação de quase-pessoa ou pessoa 
potencial. A dignidade humana corresponde assim também à criança, ao feto e ao 
embrião (VILLELA, João Baptista. Variações impopulares sobre a dignidade da 
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Todavia, o Direito pode proteger - e assim normalmente o faz - 

por modo variado cada etapa do desenvolvimento biológico do 

ser humano. 

 

3. O NASCITURO 

 

Nascituro é aquele ser concebido, implantado no útero 

materno, que ainda não nasceu, mas está a caminho disso15. 

Como dito, assim dispõe o art. 2º do CC: “a personalidade civil 

da pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, 

desde a concepção, os direitos do nascituro”. Há grande discus-

são se o nascituro é pessoa, se possui personalidade e se é sujeito 

de direitos (titular de direitos e deveres na ordem jurídica). 

Em linhas gerais, as correntes doutrinárias que negam ao 

nascituro a titularidade de direitos potencializam a primeira 

parte do citado preceito legal, no sentido de que a personalidade 

civil da pessoa só se inicia no nascimento com vida. Por outro 

ângulo de análise, as teses que ampliam os direitos do nascituro 

enfatizam a parte final do dispositivo, a qual faz referência a di-

reitos que são postos a salvo desde a concepção. 

 São, em suma, três teorias que tentam abarcar, cada qual 

a seu modo, as conclusões acima listadas. Pela teoria natalista, 

a personalidade jurídica só se inicia com o nascimento. Por outra 

linha, tem-se a teoria concepcionista, para a qual a personali-

dade jurídica se inicia com a concepção, muito embora alguns 

direitos só possam ser plenamente exercitáveis com o nasci-

mento. Por fim, aponta-se, ainda, a existência de corrente inter-

mediária, conhecida como teoria da personalidade condicional, 

para a qual a personalidade jurídica começa com o nascimento, 

mas o nascituro titulariza direitos submetidos a condição suspen-

siva ou direitos eventuais.  

 
pessoa humana. Em: https://ww2.stj.jus.br/publicacaoinstitucional/in-
dex.php/dout20anos/article/view/3445. Visualizado em 09/12/2019).  
15 ROSENVALD; FARIAS. Op. cit., p. 307. 
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No direito brasileiro tem prevalecido a teoria concepcio-

nista. A despeito da redação truncada do CC que estabelece o 

início da personalidade civil no nascimento com vida (art. 2º), o 

mesmo CC concede direitos e não expectativas de direitos ao 

nascituro. Ora, o próprio CC, no art. 542 autoriza a doação ao 

nascituro, o art. 1609, parágrafo único, permite o reconheci-

mento da filiação do nascituro, o art. 1779 versa sobre a possi-

bilidade de nomeação de curador ao nascituro, bem como o art. 

1798 reconhece a capacidade sucessória do nascituro. Lado ou-

tro, a lei 11804/08 estabelece o direito a alimentos gravídicos, 

em favor do nascituro. Assim é possível conciliar o art. 2º do CC 

de forma lógica e sistemática com todo o sistema agasalhado 

pelo próprio Código e outras legislações, que reconhece direitos 

ao concebido desde a concepção – nem sempre dependentes do 

nascimento com vida. Assim há de entender que o art. 2º do CC 

consagra a teoria concepcionista, sendo o nascituro pessoa desde 

a concepção16. 

De acordo com a teoria concepcionista, se a lei põe a 

salvo os direitos do nascituro, ele também, consequentemente, 

possui direitos da personalidade17. Apenas a aquisição de direi-

tos de ordem puramente patrimonial fica condicionada ao nasci-

mento com vida. Por isso a jurisprudência brasileira já admite 

indenização por dano moral em favor do nascituro, naquelas si-

tuações das quais decorram consequências funestas à sua saúde 

ou lhe suprima do convívio de seus pais ante a morte destes. 

 

Embora prevaleça a teoria concepcionista, não se pode 

olvidar que o próprio conceito de nascituro pressupõe a existên-

cia do ser no útero materno. Assim, concepção aqui não é 

sinônimo de fecundação, mas sim nidação.  

 

 
16 ALMEIDA, Silmara Chinelato e. Tutela civil do nascituro. São Paulo: Saraiva, 
2000, p. 349 
17 ROSENVALD; FARIAS. Op. cit., p. 315. 
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Em síntese, o nascituro é aquele que já foi concebido, 

está no útero materno, mas que ainda não nasceu. De acordo com 

a teoria concepcionista, o nascituro é pessoa, tendo inclusive di-

reito à vida18 e à saúde19. A vida é protegida constitucionalmente 

(art. 5º caput). Todavia, o direito à vida não é protegido somente 

à pessoa nativiva. A Constituição protege o direito à vida mesmo 

àquele que ainda não nasceu, mas que está a caminho de nas-

cer20, como o nascituro.  

 

4. O ANENCÉFALO 

 

O feto anencéfalo não possui atividade encefálica, sendo 

considerando um natimorto encefálico21. Como o conceito de 
 

18 O art. 7º do Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece o direito ao nasci-
mento: “A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a 
efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o 
desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência”. 
19 Ante o direito à vida e saúde do nascituro, é cabível indenização proposta pelo filho 

contra a genitora, por comportamento culposo durante a gestação, quando acaba 
gerando inúmeros prejuízos ao então nascituro que vem a nascer com sérias doenças 
(ROSENVALD, Nelson; FARIAS, Cristiano Chaves de. Curso de Direito Civil: Parte 
Geral. 14ª ed. Salvador: Juspodivm, 2016,  p. 315). Pelos mesmos fundamentos, é 
possível se sustentar tratamento médico compulsório da gestante, quando a vida e 
saúde do nascituro corra sério risco ante o comportamento culposo da genitora - recusa 
injustificada da gestante em se submeter a tratamento médico, pois há inegável inte-
resse público na proteção do nascituro, em razão da sua situação de vulnerabilidade.  
20 SARMENTO, Daniel. Legalização do Aborto e Constituição. Em: 
http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/publicacoes/direitos-
sexuais-e-
reprodutivos/aborto/legalizacao_do_aborto_e_constituicao_daniel_sarmento.pdf. Vi-
sualizado em 20/02/2019. 
21A resolução do Conselho Federal de Medicina 1752/04 (que tratava da autorização 
ética do uso de órgãos e/ou tecidos de anencéfalos para transplante, mediante 
autorização prévia dos pais) tratava do anencéfalo como um natimorto encefálico, por 

não possuir os hemisférios cerebrais. A resolução citava ainda que para os 
anencéfalos, por sua inviabilidade vital em decorrência da ausência de cérebro, são 
inaplicáveis e desnecessários os critérios de morte encefálica. Também dizia a 
resolução que que a morte encefálica (critério de morte no Brasil, conforme lei 
9434/94) deverá ser consequência de processo irreversível e de causa conhecida, 
sendo o anencéfalo o resultado de um processo irreversível, de causa conhecida e sem 
qualquer possibilidade de sobrevida, por não possuir a parte vital do cérebro. A 
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morte no Brasil é a morte encefálica (art. 3º da Lei de Transplan-

tes), independente de atividade cardiorrespiratória, o feto anen-

cefálico não possui vida. Não possuindo vida, sequer em poten-

cial, não há se falar em aborto, mas sim em interrupção da ges-

tação ou antecipação terapêutica do parto. 

    A anencefalia é definida na literatura médica como a 

má-formação fetal congênita por defeito do fechamento do tubo 

neural durante a gestação, de modo que o feto não apresenta os 

hemisférios cerebrais e o córtex, havendo apenas resíduo do 

tronco encefálico. Como é intuitivo, a anencefalia é incompatí-

vel com a vida extra-uterina, sendo fatal em 100% dos casos. 

Uma vez diagnosticada a anencefalia, não há nada que a ciência 

médica possa fazer quanto ao feto inviável. A lei 9434/97 (art. 

3º), permite a retirada de órgãos destinados a transplante após o 

diagnóstico de morte encefálica do doador. Portanto, o indivíduo 

é considerado morto quando o encéfalo deixa de ter atividade. O 

feto anencefálico sequer chega a ter início de atividade encefá-

lica. Tragicamente, não chega a tornar-se um ser vivo, em sen-

tido técnico. À luz da Constituição, as mulheres portadoras de 

fetos anencefálicos devem ter o direito subjetivo de interrompe-

rem a gestação, se assim desejarem. Esta hipótese não configura 

aborto. Obrigar a mulher a levar a termo uma gravidez inviável, 

submetendo-a em vão a todas as consequências físicas e emoci-

onais de uma gestação, viola o princípio da dignidade humana e 

equipara-se à tortura psicológica22. 

A atividade encefálica, referência legal para a constata-

ção da existência da vida humana, pode servir de marco defini-

dor do início da vida, revelando-se critério objetivo para afastar 

a alegação de que a interrupção da gravidez de feto anencefálico 

transgrediria o postulado que assegura a inviolabilidade do di-

reito à vida, eis que, nesses casos, sequer se iniciou o processo 

 
presente resolução foi revogada pela resolução CFM 1949/2010, por entender 
precários os resultados obtidos com os órgãos transplantados. 
22 BARROSO. Op. cit., p. 176-202. 



RJLB, Ano 7 (2021), nº 3________551_ 

 

 

de formação do sistema nervoso central. Nesse contexto, a inter-

rupção da gestação de feto anencefálico não configura crime 

contra a vida intra-uterina e sim uma manifestação legítima da 

vontade da gestante. Afinal, a manutenção da gestação de um 

feto anencéfalo contra a vontade da gestante, com a certeza ci-

entífica de carregar consigo um feto que não conseguirá sobre-

viver, implicaria sofrimento atroz, desumano e degradante, equi-

parável à tortura. Dessa forma entendeu o Supremo Tribunal Fe-

deral na ADPF 54, ao entender que tal prática não equivale ao 

aborto punível criminalmente.  

Anencefalia e vida são termos antagônicos. O feto anen-

céfalo não tem potencialidade de vida. Trata-se, na expressão 

adotada pela medicina, de um natimorto encefálico. Por ser ab-

solutamente inviável, o anencéfalo não tem a expectativa nem é 

ou será titular do direito à vida. Aborto é crime contra a vida. 

Tutela-se a vida em potencial. No caso do anencéfalo não existe 

vida possível. A imposição estatal da manutenção de gravidez, 

nesses casos, vai de encontro aos princípios basilares do sistema 

constitucional, mais precisamente a dignidade da pessoa hu-

mana, a liberdade e autodeterminação, a saúde e a proibição de 

tratamento desumano e degradante. O ato de obrigar a mulher a 

manter a gestação de um feto anencéfalo, colocando-a em uma 

espécie de cárcere privado em seu próprio corpo, desprovida do 

mínimo essencial de dignidade, autodeterminação e liberdade, 

assemelha-se à tortura ou a um sacrifício que não pode ser exi-

gido de qualquer pessoa. Afinal, a ideia-força que exprime a lo-

cução "dar à luz" é dar a vida, não é dar a morte. 

Todavia, embora natimorto encefálico, o anencéfalo não 

deixa de ser espécie humana. Apesar de não se tratar de vida 

humana, não pode ser tratado como coisa. Não pode ser instru-

mentalizado, aplicando-lhe, portanto, a dignidade da espécie hu-

mana. Todavia, tratando-se de feto anencéfalo (sem possibili-

dade de vida extrauterina), prevalecem os direitos da gestante 

(dignidade, saúde e liberdade) de decidir pela interrupção da 
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gravidez ou mantê-la, sob pena de submetê-la a tortura psicoló-

gica. Não se trata de fazer prevalecer a vontade da mãe em de-

trimento da vida do feto, pois como dito, o anencéfalo é juridi-

camente e medicamente desprovido de vida (presente ou futura). 

Prevalecem, no caso, os direitos da mãe (dignidade da pessoa 

humana) em detrimento dos direitos do anencéfalo (dignidade 

da espécie humana).  

Em síntese, o anencéfalo não possui vida, sequer poten-

cial (natimorto encefálico). Todavia, trata-se de espécie humana, 

daí a aplicação da dignidade da espécie humana. A gestante, no 

caso de anencefalia, pode optar pela antecipação terapêutica do 

parto ou interrupção da gravidez, pois levar a termo a gestação 

de um feto anencéfalo contra a vontade da gestante, ante a im-

possibilidade de vida extra-uterina, equivaleria à tortura.  

 

5. O EMBRIÃO IN VITRO 

 

O embrião in vitro é um embrião humano criado por téc-

nicas de reprodução assistida para implantação no útero materno 

que, todavia, não foi utilizado para tanto, mantendo-se, assim, 

criopreservado. É prática médica comum a criação por técnicas 

de reprodução assistida de embriões in vitro em número maior 

do que aqueles que efetivamente são implantados no corpo fe-

minino, para os casos de insucesso na implantação ou mesmo 

para a implantação futura. Esses embriões, excedentários, são, 

portanto, criopreservados23.  

O embrião in vitro não possui regulamentação na legis-

lação civil brasileira. A única lei que trata do embrião in vitro é 

a lei da Biossegurança (lei 11105/2005) que permite a utilização 

de células-tronco de embriões excedentários, inviáveis ou con-

gelados há 3 anos, para pesquisas e fins terapêuticos (art. 5º). 

 
23 O Código de Ética Médica estabelece: “Art. 15. § 1º No caso de procriação medi-
camente assistida, a fertilização não deve conduzir sistematicamente à ocorrência de 
embriões supranumerários”. 
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Antes de mais nada, esclarece-se que a lei permite a rea-

lização de pesquisas com células extraídas de embriões exceden-

tários, mas exige que: a) os embriões sejam resultado de trata-

mentos de fertilização in vitro (art. 5° caput); b) os embriões se-

jam inviáveis (art. 5°, I) ou que não tenham sido implantados no 

respectivo procedimento de fertilização, estando congelados há 

três anos ou mais (art. 5°, II); c) os genitores dêem seu consen-

timento (art. 5° § 1°); d) a pesquisa seja aprovada pelo comitê de 

ética da instituição (art. 5° § 2°). Por outro lado, a Lei proíbe: a) 

a comercialização de embriões, células ou tecidos (art. 5°, § 3°); 

b) a clonagem humana (art. 6°, IV); e c) a engenharia genética 

em célula germinal humana, zigoto humano e embrião humano 

(art. 6°, III).   

No tocante à permissão legal de utilização de células-

tronco de embriões excedentários, inviáveis ou congelados há 3 

anos, para pesquisas e fins terapêuticos, o STF declarou a cons-

titucionalidade da Lei da Biossegurança (art. 5º24), na ADI 3510, 

por entender não haver violação à vida ou dignidade do embrião. 

Fez prevalecer o direito à pesquisa, visando o aprimoramento 

médico-científico, enfim, a biotecnologia (como direito de 

 
24Assim dispõe a Lei: “Art. 5o É permitida, para fins de pesquisa e terapia, a utilização 
de células-tronco embrionárias obtidas de embriões humanos produzidos por fertili-
zação 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 publi-
cação 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”. 
O Decreto (5591/2005) que regulamenta a lei, trata da data do congelamento (Art. 3º 
XIV):  “embriões congelados disponíveis: aqueles congelados até o dia 28 de março 
de 2005, depois de completados três anos contados a partir da data do seu congela-
mento”. Observa-se que a lei e o decreto que a regulamenta estabelecem a possibili-

dade de utilização (para fins de pesquisa e terapia com células-tronco) de embriões 
que já estejam congelados na data da publicação da lei. Entendo que a lei disse menos 
que queria, pois não faz sentido vedar a utilização dos embriões congelados após a 
publicação da lei, quando decorridos 3 anos de congelamento. Se a ideia da lei é que 
o embrião congelado, há 3 anos, se torna praticamente inviável e nulo para fins repro-
dutivos, por isso a possibilidade de sua utilização para outros fins, o momento do 
congelamento – antes ou depois da lei – torna-se desimportante.  



_554________RJLB, Ano 7 (2021), nº 3 

 

 

quarta geração), numa autêntica celebração solidária da digni-

dade, vida e saúde. Considerou não haver ofensas ao direito à 

vida e à dignidade humana, pois a pesquisa com células-tronco 

embrionárias (inviáveis biologicamente ou para os fins a que se 

destinam) significa a celebração solidária da vida e alento aos 

que se acham à margem do exercício concreto e inalienável dos 

direitos à felicidade e do viver com dignidade.  

O ponto de vista contrário às pesquisas com células-

tronco embrionárias é respeitável, como são as múltiplas visões 

de mundo em uma sociedade pluralista, e deve ser enfrentado 

com seriedade. 

A utilização de embriões excedentes do processo de fer-

tilização in vitro – para fins de pesquisa com células-tronco – 

não viola o direito à vida. O conceito de morte no Brasil (art. 3º 

da Lei 9434/97) é a cessação da atividade encefálica. Se a vida 

humana se extingue quando o sistema nervoso pára de funcionar, 

o início da vida teria lugar apenas quando este se formasse, ou 

pelo menos começasse a se formar. E isso ocorre por volta do 

14º dia após a fecundação. Antes disso, o embrião não pode ser 

considerado uma vida humana, mas sim uma expectativa poten-

cial de vida25.  

A atividade cerebral, referência legal para a constatação 

da existência da vida humana, pode servir de marco definidor do 

início da vida, revelando-se critério objetivo para afastar a ale-

gação de que a utilização de células-tronco embrionárias, para 

fins de pesquisa e terapia, obtidas de embriões produzidos por 

fertilização in vitro, transgrediria o postulado que assegura a in-

violabilidade do direito à vida. As células-tronco embrionárias 

são passíveis de utilização em pesquisas realizadas até um dado 

limite temporal em que ainda não se tenha iniciado o processo 

de formação do sistema nervoso central. Nessa perspectiva, o 

art. 5º da Lei de Biossegurança não ofende o ordenamento 

 
25 CFM. Consulta n° 1698/96. Rel. Cons. Antônio Henrique Pedrosa Neto. Aprovado 
em Sessão Plenária em 11/09/96. 
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constitucional, eis que a extração das células-tronco embrioná-

rias ocorre antes do início da formação do sistema nervoso26. 

Os embriões in vitro nunca são congelados depois do 14º 

dia27, ou seja, a extração das células-tronco dos embriões in vitro 

se dá antes do início da formação do sistema nervoso, bem como 

antes da nidação (fixação do embrião no útero materno)28.  

Para que ao embrião in vitro fosse reconhecido o pleno 

direito à vida, necessário seria reconhecer a ele o direito a um 

útero. Proposição essa não autorizada pela Constituição. O re-

curso a processos de fertilização artificial não implica o dever da 

tentativa de nidação no corpo da mulher de todos os óvulos afi-

nal fecundados. Não existe tal dever, porque incompatível com 

o próprio instituto do planejamento familiar na perspectiva da 

paternidade responsável, bem como incompatível com a liber-

dade e autonomia reprodutiva. 

É verdade que o embrião in vitro não é pessoa, tampouco 
 

26 No Reino Unido, o “Human Fertilisation and Embryology Act”, legislação 

reguladora dos procedimentos de reprodução assistida e das pesquisas embriológica e 
genética naquele país, foi aprovada pelo Parlamento britânico em 1990, após amplo 
debate social, político e científico iniciado em 1982. O referido Diploma permitiu a 
manipulação científica dos embriões oriundos da fertilização in vitro, desde que não 
transcorridos 14 dias contados do momento da fecundação. Conforme demonstra 
Letícia da Nóbrega Cesarino, esse limite temporal presente na lei britânica teve como 
razão a prevalência do entendimento de que antes do décimo quarto dia haveria uma 
inadequação no uso da terminologia "embrião", por existir, até o final dessa etapa 

inicial, apenas uma massa de células indiferenciadas geradas pela fertilização do 
óvulo.  Segundo essa conceituação, somente após esse estágio, pré-embrionário, com 
duração de 14 dias, é que surge o embrião como uma estrutura propriamente 
individual, com (1) o aparecimento da linha primitiva, que é a estrutura da qual se 
originará a coluna vertebral, (2) a perda da capacidade de divisão e de fusão do 
embrião e (3) a separação do conjunto celular que formará o feto daquele outro que 
gerará os anexos embrionários, como a placenta e o cordão umbilical. Tais ocorrências 
coincidem com a nidação, ou seja, o momento no qual o embrião se fixaria na parede 

do útero (CESARINO, Letícia da Nóbrega. Nas Fronteiras do humano: os debates 
britânico e brasileiro sobre a pesquisa com embriões. Em 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
93132007000200003. Visualizado em 18/02/2019).  
27Conforme Resolução CFM 2168/17 (art. VI, inciso 3): “o tempo máximo de 
desenvolvimento de embriões "in vitro" será de até 14 dias.” 
28 BARROSO. Op. cit., p. 192-193. 
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é nascituro, pois sequer foi implantado no útero materno. Toda-

via, não pode ser tratado como coisa29, por pertencer, induvido-

samente, à espécie humana. Embora possa permanecer indefini-

damente como uma mera potencialidade, não poder ser instru-

mentalizado30. Aplica-se, portanto, ao embrião in vitro, a digni-

dade da espécie humana31. Prevalece na comunidade científica e 

no meio jurídico dos países desenvolvidos, a ideia de que os em-

briões in vitro merecem ser tratados de forma digna.  

Todavia, a utilização de embriões excedentes do pro-

cesso de fertilização in vitro – para fins de pesquisa com células-

tronco – também não viola a dignidade da espécie humana. A 

legislação em vigor protege a dignidade do embrião, vedando 

que ele seja produzido apenas para fins de pesquisa e terapia, 

assim impedindo sua funcionalização32. Não se permite que 

 
29O direito penal também se importa com a coisificação do embrião in vitro: “embri-
ões excedentários, quais sejam, aqueles que são congelados e não utilizados pelo casal 
no processo de inseminação artificial, em razão do sucesso da gravidez obtida, ou da 

desistência do casal. Pois bem. Nesses casos, sua destruição configuraria o delito de 
aborto? Entendemos que a sua eliminação não configura aborto, uma vez que não se 
trata de vida intrauterina (o feto está fora do útero) — e o Direito Penal não admite 
analogia em norma incriminadora — nem homicídio, pois o embrião não pode ser 
considerado pessoa humana. Como também não se trata de coisa, não se pode falar 
em crime de dano, razão pela qual o fato é atípico (pelo mesmo motivo, impossível 
também o crime de “furto de embrião”). Finalmente, deve-se consignar que não há 
que falar em gravidez fora do organismo humano, daí por que não existe interrupção 

da gravidez e, por conseguinte, aborto, com a destruição de embriões estocados em 
vidros ou qualquer outro receptáculo externo ao órgão reprodutor”. (CAPEZ, Fer-
nando. Direito Penal: Parte Especial. 12ª ed. São Paulo: Saraiva, p. 146). 
30 BARROSO. Op. cit., p. 193. 
31 “Por outro lado, se é certo que o concebido não é coisa, atribuir ao embrião pré-
implantatório natureza de pessoa ou personalidade seria uma demasia, visto que po-
derá permanecer indefinidamente com uma potencialidade [...] Parece que o mais ra-
zoável, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, seja conferir ao embrião 

humano uma tutela particular, desvinculada dos conceitos existentes, mas que impeça, 
de modo eficaz, sua instrumentalização, dando-lhe, enfim, proteção jurídica condi-
zente, se não com a condição de indivíduo pertencente à espécie humana, com o res-
peito devido a um ser que não pode ser coisificado” (BARBOZA, Heloísa Helena. 
Proteção Jurídica do Embrião Humano. Em: Biotecnologia e suas implicações ético-
jurídicas. Belo Horizonte: Del Rey, 2004, p. 268).  
32 BARROSO. Op. cit., p. 202. 
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sejam criados embriões em laboratório exclusivamente para fins 

de pesquisa e terapia com células-tronco3334, o que implicaria na 

sua instrumentalização. Portanto, o tratamento jurídico dado ao 

tema pela Lei da Biossegurança é compatível com o texto cons-

titucional, pois permite a utilização de embriões fecundados in 

vitro para fins reprodutivos, que não têm a possibilidade de se 

tornarem pessoas humanas, porque inviáveis (em razão de sua 

constituição genética não podem se desenvolver) ou não utiliza-

dos no processo de fertilização (por falta de implantação no 

útero materno também não chegarão a se desenvolver)35.  

Ademais, os genitores não têm o dever de implantar to-

dos os embriões in vitro, o que configuraria violação aos princí-

pios da paternidade e maternidade responsáveis, livre planeja-

mento familiar, bem como liberdade e autonomia reprodutiva. 

Por isso, se a finalidade perseguida era a reprodução, contudo, a 

implantação não ocorreu, não há razões para que suas células 

não sejam utilizadas para promover a vida e a saúde de pessoas 

que sofrem de graves patologias.36 A utilização de células-

tronco embrionárias para pesquisa e, após o seu resultado con-

solidado, o seu aproveitamento em tratamentos voltados à recu-

peração da saúde de inúmeras pessoas, não agride a dignidade 

humana constitucionalmente assegurada. Antes, valoriza-a. Essa 

a natureza da pesquisa científica com células-tronco embrioná-

rias, que não afronta, mas busca, diversamente, ampliar as pos-

sibilidades de dignificação de todas as vidas.  

Ademais, com o transcurso do prazo de três anos de con-

gelamento, o embrião se torna praticamente inviável (e portanto 

praticamente nulo) para fins reprodutivos (não para fins de pes-

quisa). O período de três anos de congelamento, registre-se, é 

aquele que determina um marco após o qual a viabilidade do 

 
33 Ibidem. p. 194.  
34 A vedação de criação de embriões para investigação encontra-se também no Código 
de Ética Médica (art. 15 § 2º II).  
35 Ibidem. p. 193-194. 
36 Ibidem. p. 195. 
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procedimento de implante torna-se pequena. As clínicas de re-

produção assistida dispõem de estatísticas, apresentadas em tra-

balhos divulgados cientificamente, a comprovar que, decorrido 

o triênio de criopreservação, a chance de o embrião se viabilizar 

é baixa. A técnica do congelamento degrada os embriões, dimi-

nuindo sua viabilidade para o implante. Assim, a viabilidade de 

embriões congelados há três anos é muito pequena, praticamente 

nula37. 

No tocante ao destino de embriões criopreservados, as-

sim estabelece a Resolução do Conselho Federal de Medicina 

2168/17: “V - Criopreservação De Gametas Ou Embriões. 1. As 

clínicas, centros ou serviços podem criopreservar espermatozoi-

des, oócitos, embriões e tecidos gonádicos.2. O número total de 

embriões gerados em laboratório será comunicado aos pacientes 

para que decidam quantos embriões serão transferidos a fresco, 

conforme determina esta Resolução. Os excedentes, viáveis, de-

vem ser criopreservados. 3. No momento da criopreservação, os 

pacientes devem manifestar sua vontade, por escrito, quanto ao 

destino a ser dado aos embriões criopreservados em caso de di-

vórcio ou dissolução de união estável, doenças graves ou faleci-

mento de um deles ou de ambos, e quando desejam doá-los. 4. 

Os embriões criopreservados com três anos ou mais poderão ser 

descartados se esta for a vontade expressa dos pacientes.5. Os 

embriões criopreservados e abandonados por três anos ou mais 

poderão ser descartados. Parágrafo único. Embrião abandonado 

é aquele em que os responsáveis descumpriram o contrato pré-

estabelecido e não foram localizados pela clínica”. 

A afirmação do princípio do planejamento familiar (art. 

226 § 7º da CF) traz consigo o reconhecimento de um direito 

constitucional de ser pai ou mãe, através do critério natural ou 

 
37 Extrai-se a presente conclusão dos votos proferidos na ADI 3510 do STF, sobretudo 
os votos do Min, Ayres Britto (relator) e da Min. Carmen Lucia. Registre-se que a 
decisão foi proferida após ampla audiência pública com inúmeros profissionais e en-
tidades médicas e científicas.  
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artificial38. Assim como a contracepção, a concepção, seja natu-

ral ou artificial, encontra-se inserido no direito ao planejamento 

familiar, do qual todas as famílias podem se valer 39. Trata-se, 

enfim, do princípio da autonomia reprodutiva40, que decorre 

ainda da liberdade, privacidade e direito à saúde.  

Em outras palavras, a adoção dos procedimentos e técni-

cas de reprodução assistida encontra guarida nos direitos consti-

tucionais ao planejamento familiar e à saúde, bem como no prin-

cípio da autonomia privada e dignidade da pessoa humana. To-

davia, o direito à reprodução assistida não é absoluto, merecendo 

limites, notadamente aqueles previstos na bioética e em outros 

valores consagrados constitucionalmente. Exemplo é a resolu-

ção 2168/17 do CFM que estabelece normas éticas para a utili-

zação das técnicas de reprodução assistida.  

A reprodução assistida, de matriz constitucional, por-

tanto, pode gerar embriões excedentes e, quanto a eles, só exis-

tem quatro caminhos, quando não implantados (já que os geni-

tores não são obrigados a implantar todos): i) utilizá-los para 

pesquisas com células-tronco; ii) doá-los; iii) descartá-los; iv) 

mantê-los na criopreservação (possibilidade essa financeira-

mente dispendiosa).  

A resolução autoriza o descarte, decorridos três anos de 

congelamento. Como dito acima, estudos médicos e científicos 

apontam que com o transcurso do prazo de três anos de conge-

lamento, o embrião se torna praticamente inviável e nulo para 

fins reprodutivos. Adotou-se na espécie o prazo da Lei de Bios-

segurança que autoriza o descarte de embriões - congelados há 

três anos - para uso em pesquisas. Reverencia, inclusive, a 

 
38 ROSENVALD, Nelson; FARIAS, Cristiano Chaves de. Curso de Direito Civil: 
Direito das Famílias. 3ª ed. Rio de Janeiro: Lumenjuris, p. 634. 
39 FERRAZ, Ana Cláudia Brandão de Barros Correia. Reprodução humana assistida 
e suas consequências nas relações de família. Curitiba: Juruá, p. 157. 
40 SARMENTO, Daniel. Nos Limites da Vida: Aborto, Clonagem Humana e 
Eutanásia sob a Perspectiva dos Direitos Humanos. Rio de Janeiro: LumenJuris, p. 
43-44. 
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Resolução, a vontade dos genitores, respeitando sua autonomia 

privada, a valoração ética de cada um, pois a decisão acerca do 

implante, descarte, utilização em pesquisas, doação ou manuten-

ção na criopreservação competirá, tão somente, aos genitores. 

Exceção à vontade expressa dos genitores fica por conta da pos-

sibilidade de descarte, pela clínica, dos embriões criopreserva-

dos e abandonados há 3 anos. Nos casos de abandono, pelo prazo 

de 3 anos, de embriões criopreservados, decorrente do descum-

primento do contrato pelos genitores (p. ex. ausência de paga-

mento da criopreservação) somada à não localização dos genito-

res, presume-se a vontade desses em descartar esses embriões. 

Por isso, deve estar fixado e deve haver anuência expressa dos 

genitores, em contrato de criopreservação, acerca da possibili-

dade de descarte pela clínica, após o abandono dos embriões pe-

los genitores, no prazo de 3 anos. 

Por fim, perceba-se que a Resolução 2168/17 só fala em 

criopreservação de embriões viáveis, admitindo, a contrario 

sensu, o descarte – a qualquer tempo – dos embriões inviáveis41. 

Há quem defenda que os embriões não podem ser des-

cartados de forma alguma, o que equivaleria a coisificação da 

espécie humana e destruição de uma vida existente ou potencial. 

A questão é controvertida pelo mundo afora, embora haja certa 

tendência em se admitir o descarte com a anuência dos genitores, 

após determinado período de criopreservação. Enfim, é possível, 

consoante a Resolução, o descarte de embriões inviáveis ou viá-

veis congelados há 3 anos (praticamente nulo para fins reprodu-

tivos), utilizando-se do critério da Lei de Biossegurança, que au-

toriza o descarte de embriões inviáveis ou congelados há 3 anos, 

 
41 O Decreto (5591/2005) que regulamenta a lei da biossegurança, trata da 
inviabilidade dos embriões (Art. 3º XIII): “embriões inviáveis: aqueles com alterações 
genéticas comprovadas por diagnóstico préimplantacional, conforme normas 
específicas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, que tiveram seu desenvolvimento 
interrompido por ausência espontânea de clivagem após período superior a vinte e 
quatro horas a partir da fertilização in vitro, ou com alterações morfológicas que 
comprometam o pleno desenvolvimento do embrião”. 
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para uso em pesquisas sobre células-tronco42. O CFM admite o 

descarte com base no princípio bioético da autonomia e por con-

siderar não haver vida no embrião criopreservado.  

Em síntese, o embrião in vitro é um embrião humano, daí 

a aplicação da dignidade da espécie humana. A reprodução as-

sistida pode gerar embriões excedentes (embriões in vitro crio-

preservados). Os genitores não são obrigados a implantar todos, 

o que violaria os princípios da paternidade responsável, planeja-

mento familiar e autonomia reprodutiva. Ou seja, os embriões in 

vitro podem permanecer indefinidamente como mera potencia-

lidade. Quanto aos embriões in vitro não implantados, só restam 

quatro alternativas: i) utilizá-los para pesquisas com células-

tronco; ii) doá-los; iii) descartá-los; iv) mantê-los na criopreser-

vação. Deve-se preservar, a princípio, a autonomia dos genito-

res, cabendo a eles a decisão acerca da destinação dos embriões 

in vitro.  

A utilização para pesquisas com células-tronco só se dá 

em embriões inviáveis ou congelados há 3 anos (praticamente 

nulo para fins reprodutivos). Não há violação do direito à vida. 

Como visto, o início da vida ocorre na concepção (entendida no 

sentido de implantação no útero materno – nidação), que se com-

pleta após o 14º dia de fecundação, quando também se inicia a 

formação do sistema nervoso central. O embrião congelado – 

sempre até o 14º dia - não possui início de formação do sistema 

nervoso central, tampouco está implantado no útero materno. 

Não se trata de um embrião a caminho de se tornar um nascituro 

ou uma pessoa, ao contrário, trata-se de um embrião in vitro não 

implantado - inviável ou praticamente nulo para fins 
 

42 “É certo que a Lei de Biossegurança trata, tão somente, da possibilidade da utiliza-

ção de embriões humanos para pesquisa. Ou seja, não há norma proibindo, ou mesmo 
permitindo expressamente, o descarte de embriões. Então, se é possível a pesquisa 
com embriões, não seria possível também o seu descarte, partindo-se de uma interpre-
tação teleológica” (NAVES, Bruno Torquato de Oliveira; SÁ, Maria de Fátima Freire 
de. Panorama bioético e jurídico da reprodução humana assistida no Brasil. Em: 
http://revistes.ub.edu/index.php/RBD/article/view/12067. Visualizado em 
21/02/2019).  
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reprodutivos. Melhor do que permanecer indefinidamente como 

mera potencialidade é a sua utilização em pesquisas médico-ci-

entíficas, numa autêntica celebração solidária da vida e saúde. 

Sua utilização para pesquisas com células-tronco também não 

viola a dignidade, pois não há instrumentalização dos embriões, 

que não foram criados especificamente para pesquisas. Se a fi-

nalidade perseguida era a reprodução, contudo, a implantação 

não ocorreu, não há razões para que suas células não sejam uti-

lizadas para promover a dignidade de pessoas que sofrem de gra-

ves patologias. 

Já o descarte, de acordo com o CFM, só é possível aos 

embriões inviáveis ou viáveis congelados há 3 anos (pratica-

mente nulo para fins reprodutivos). Alguns entendem que o des-

carte é vedado, por equivaler à coisificação da pessoa humana e 

destruição de uma vida existente ou potencial. A questão é con-

trovertida pelo mundo afora, embora haja certa tendência em se 

admitir o descarte com a anuência dos genitores, após determi-

nado período de criopreservação. O CFM admite o descarte e há 

fundamentos para referida prática. Utilizou o CFM do critério da 

Lei de Biossegurança, que autoriza o descarte de embriões in-

viáveis ou congelados há 3 anos, para uso em pesquisas sobre 

células-tronco. Certo é que não há violação do direito à vida, 

pois o embrião congelado não possui início de formação do sis-

tema nervoso central, tampouco está implantado no útero ma-

terno. Não se trata de um embrião a caminho de se tornar um 

nascituro ou uma pessoa, ao contrário, trata-se de um embrião in 

vitro não implantado - inviável ou praticamente nulo para fins 

reprodutivos. Discutível se há violação à dignidade, afinal, refe-

ridos embriões, como espécies humanas, não podem ser instru-

mentalizados, o que ocorreria caso os embriões fossem compul-

soriamente descartados. Todavia, é preciso reconhecer que en-

quanto assim permanecer o embrião in vitro, será indefinida-

mente uma mera potencialidade. Enfim, um embrião congelado 

que enquanto assim permanecer não terá características de vida 
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humana. Assim, ante as suas características (repita-se, não se 

trata de um embrião a caminho de se tornar um nascituro ou uma 

pessoa, ao contrário, trata-se de um embrião in vitro não implan-

tado - inviável ou praticamente nulo para fins reprodutivos), não 

me parece haver sentido permanecer indefinidamente criopre-

servado, degradando-se biologicamente, se assim não for a von-

tade expressa de seus genitores. Exceção à vontade expressa dos 

genitores fica por conta da possibilidade de descarte, pela clí-

nica, dos embriões criopreservados e abandonados há 3 anos, 

somada à não localização dos genitores, presumindo-se, nessa 

situação, a vontade dos genitores no descarte, desde que assim 

expressamente estabelecido e anuído em contrato. 

Observa-se que se trata de embriões in vitro inviáveis ou 

congelados há 3 anos (praticamente nulo para fins reprodutivos). 

Não há como obrigar os genitores a implantar os embriões ou 

mesmo doá-los (o que implicaria em uma implantação em ou-

trem), mesmo porque ante as características do embrião (inviá-

vel ou praticamente nulo para fins reprodutivos) o implante ou 

doação seria de insucesso certo ou provável. Não há como obri-

gar os genitores a encaminhar seus embriões para pesquisas, por-

que a Lei de Biossegurança veda a compulsoriedade. Manter a 

criopreservação compulsória, quando o descarte é a escolha dos 

genitores, equivaleria a manter compulsoriamente congelados 

embriões já inviáveis ou praticamente nulos para fins reproduti-

vos, degradando-os biologicamente e indefinidamente. 

 

6. CONCLUSÃO 

 

Não há consenso científico, religioso ou filosófico acerca 

do começo da vida. Todavia, em âmbito estritamente jurídico 

(embora a Constituição não estabeleça), é possível estabelecer o 

início da vida a merecer juridicamente tutela: i) a partir da con-

cepção: de acordo com o Pacto de San José da Costa Rica (que 

diz que a vida deve ser protegida em geral a partir da concepção) 
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e o CC (que estabelece a proteção do nascituro a partir da con-

cepção, incluindo, evidentemente, o direito à vida). Todavia, o 

CC trata do nascituro, que é aquele que está no útero materno 

mas ainda não nasceu, e o Pacto de San José não garante a vida 

à concepção antes da implantação no útero materno. Ou seja, 

concepção para o Pacto de San José e o CC tem o sentido de 

nidação, que se completa após o 14º dia da fecundação; ii) a par-

tir do início da formação do sistema nervoso central: se o fim da 

vida ocorre quando se encerra a atividade encefálica, de acordo 

com a Lei de Transplantes, então a contrario sensu, o início da 

formação do sistema nervoso central é indicativo do começo da 

vida, o que ocorrerá após o 14º dia da fecundação. Portanto, é 

possível conciliar as duas premissas acima mencionadas, le-

vando em conta o Pacto de San José (que possui status suprale-

gal) e o CC e a Lei de Transplantes: o início da vida ocorre na 

concepção, entendida no sentido de implantação no útero ma-

terno (nidação), que se completa após o 14º dia de fecundação, 

quando também se inicia a formação do sistema nervoso central. 

A dignidade é princípio tão relevante para a nossa Cons-

tituição que admite transbordamento, transcendência ou irradia-

ção para alcançar a proteção de tudo que se revele como o início, 

a continuidade e o fim de um processo humano. Todavia, o Di-

reito pode proteger - e assim normalmente o faz - por modo va-

riado cada etapa do desenvolvimento biológico do ser humano. 

O nascituro é aquele que já foi concebido, está no útero 

materno, mas que ainda não nasceu. De acordo com a teoria con-

cepcionista, o nascituro é pessoa, tendo inclusive direito à vida 

e à saúde. A vida é protegida constitucionalmente (art. 5º caput). 

Todavia, o direito à vida não é protegido somente à pessoa nati-

viva. A Constituição protege o direito à vida mesmo àquele que 

ainda não nasceu, mas que está a caminho de nascer, como o 

nascituro.  

O anencéfalo não possui vida, sequer potencial (nati-

morto encefálico). Todavia, trata-se de espécie humana, daí a 
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aplicação da dignidade da espécie humana. A gestante, no caso 

de anencefalia, pode optar pela antecipação terapêutica do parto 

ou interrupção da gravidez, pois levar a termo a gestação de um 

feto anencéfalo contra a vontade da gestante, ante a impossibili-

dade de vida extra-uterina, equivaleria à tortura.  

O embrião in vitro é um embrião humano, daí a aplicação 

da dignidade da espécie humana. A reprodução assistida pode 

gerar embriões excedentes (embriões in vitro criopreservados). 

Os genitores não são obrigados a implantar todos, o que violaria 

os princípios da paternidade responsável, planejamento familiar 

e autonomia reprodutiva. Ou seja, os embriões in vitro podem 

permanecer indefinidamente como mera potencialidade. Quanto 

aos embriões in vitro não implantados, só restam quatro alterna-

tivas: i) utilizá-los para pesquisas com células-tronco; ii) doá-

los; iii) descartá-los; iv) mantê-los na criopreservação. Deve-se 

preservar, a princípio, a autonomia dos genitores, cabendo a eles 

a decisão acerca da destinação dos embriões in vitro.  

A utilização para pesquisas com células-tronco só se dá 

em embriões inviáveis ou congelados há 3 anos (praticamente 

nulo para fins reprodutivos). Não há violação do direito à vida. 

Como visto, o início da vida ocorre na concepção (entendida no 

sentido de implantação no útero materno – nidação), que se com-

pleta após o 14º dia de fecundação, quando também se inicia a 

formação do sistema nervoso central. O embrião congelado – 

sempre até o 14º dia - não possui início de formação do sistema 

nervoso central, tampouco está implantado no útero materno. 

Não se trata de um embrião a caminho de se tornar um nascituro 

ou uma pessoa, ao contrário, trata-se de um embrião in vitro não 

implantado - inviável ou praticamente nulo para fins reproduti-

vos. Melhor do que permanecer indefinidamente como mera po-

tencialidade é a sua utilização em pesquisas médico-científicas, 

numa autêntica celebração solidária da vida e saúde. Sua utiliza-

ção para pesquisas com células-tronco também não viola a dig-

nidade, pois não há instrumentalização dos embriões, que não 
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foram criados especificamente para pesquisas. Se a finalidade 

perseguida era a reprodução, contudo, a implantação não ocor-

reu, não há razões para que suas células não sejam utilizadas 

para promover a dignidade de pessoas que sofrem de graves pa-

tologias. 

Já o descarte, de acordo com o CFM, só é possível aos 

embriões inviáveis ou viáveis congelados há 3 anos (pratica-

mente nulo para fins reprodutivos). Alguns entendem que o des-

carte é vedado, por equivaler à coisificação da pessoa humana e 

destruição de uma vida existente ou potencial. A questão é con-

trovertida pelo mundo afora, embora haja certa tendência em se 

admitir o descarte com a anuência dos genitores, após determi-

nado período de criopreservação. O CFM admite o descarte e há 

fundamentos para referida prática. Utilizou o CFM do critério da 

Lei de Biossegurança, que autoriza o descarte de embriões in-

viáveis ou congelados há 3 anos, para uso em pesquisas sobre 

células-tronco. Certo é que não há violação do direito à vida, 

pois o embrião congelado não possui início de formação do sis-

tema nervoso central, tampouco está implantado no útero ma-

terno. Não se trata de um embrião a caminho de se tornar um 

nascituro ou uma pessoa, ao contrário, trata-se de um embrião in 

vitro não implantado - inviável ou praticamente nulo para fins 

reprodutivos. Discutível se há violação à dignidade, afinal, refe-

ridos embriões, como espécies humanas, não podem ser instru-

mentalizados, o que ocorreria caso os embriões fossem compul-

soriamente descartados. Todavia, é preciso reconhecer que en-

quanto assim permanecer o embrião in vitro, será indefinida-

mente uma mera potencialidade. Enfim, um embrião congelado 

que enquanto assim permanecer não terá características de vida 

humana. Assim, ante as suas características (repita-se, não se 

trata de um embrião a caminho de se tornar um nascituro ou uma 

pessoa, ao contrário, trata-se de um embrião in vitro não implan-

tado - inviável ou praticamente nulo para fins reprodutivos), não 

me parece haver sentido permanecer indefinidamente 
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criopreservado, degradando-se biologicamente, se assim não for 

a vontade expressa de seus genitores. Exceção à vontade ex-

pressa dos genitores fica por conta da possibilidade de descarte, 

pela clínica, dos embriões criopreservados e abandonados há 3 

anos, somada à não localização dos genitores, presumindo-se, 

nessa situação, a vontade dos genitores no descarte, desde que 

assim expressamente estabelecido e anuído em contrato. 

Observa-se que se trata de embriões in vitro inviáveis ou 

congelados há 3 anos (praticamente nulo para fins reprodutivos). 

Não há como obrigar os genitores a implantar os embriões ou 

mesmo doá-los (o que implicaria em uma implantação em ou-

trem), mesmo porque ante as características do embrião (inviá-

vel ou praticamente nulo para fins reprodutivos) o implante ou 

doação seria de insucesso certo ou provável. Não há como obri-

gar os genitores a encaminhar seus embriões para pesquisas, por-

que a Lei de Biossegurança veda a compulsoriedade. Manter a 

criopreservação compulsória, quando o descarte é a escolha dos 

genitores, equivaleria a manter compulsoriamente congelados 

embriões já inviáveis ou praticamente nulos para fins reproduti-

vos, degradando-os biologicamente e indefinidamente. 
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