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RESUMO 
 

A dissertação trata do debate acerca do início da proteção do direito à vida e as 
consequências dessa proteção em relação às pesquisas com células-tronco embrionárias 
humanas, autorizadas no ordenamento jurídico brasileiro pelo artigo 5º, da Lei nº 
11.105/2005, julgada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle 
concentrado de constitucionalidade. A abordagem, que se concentrou no estudo da 
doutrina, legislação e jurisprudência, tem caráter preponderantemente dogmático jurídico, 
nas dimensões analítica, empírica e normativa.  As principais conclusões são as 
seguintes: o direito à vida garantido pela Constituição Federal, estruturalmente, consiste 
em um princípio, com âmbito de proteção amplo, ensejando a necessidade de sopesamento 
com outros valores protegidos pelo ordenamento jurídico para sua aplicação; dentre as 
possíveis interpretações acerca do que consiste esse direito, ele pode ser considerado como 
um direito à própria existência, um direito à vida digna e um direito à proteção em face do 
desenvolvimento da biotecnologia; o início da proteção do direito à vida e as pesquisas e 
terapias com células-tronco embrionárias são disciplinados no direito brasileiro por 
dispositivos internacionais e nacionais, tais como a Convenção Americana de Direitos 
Humanos, a Constituição Federal e a Lei nº 11.105/2005; o fato de o Supremo Tribunal 
Federal ter considerado constitucional o artigo 5º, da Lei nº 11.105/2005, em sede de 
controle concentrado, não afastou a aplicação da Convenção Americana de Direitos 
Humanos (a qual contém norma que protege o direito à vida, em geral, desde a concepção) 
e nem impediu um controle estatal e internacional efetivo sobre as pesquisas e terapias com 
células-tronco embrionárias a fim de resguardar, dentre outros aspectos, o direito à vida em 
um enfoque transindividual. 
 
Palavras-chave: Direito à vida. Princípio. Início da proteção. Células-tronco embrionárias 
humanas. Direito à existência. Vida digna. Biotecnologia. Convenção Americana de 
Direitos Humanos. Lei nº 11.105/2005. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

The present work deals with the debate about the beginning of the protection of 
the right to life and the consequences of this protection related to human embryo-based 
stem cell research, authorized by the Brazilian legal legislation according to the Article 5 
of Law no. 11.105/2005, considered constitutional by the Federal Supreme Court in the 
concentrated model of constitutional control. The approach, centralized in the study of the 
doctrine, legislation and jurisprudence, is based on a predominantly dogmatic legal nature, 
in the analytical, empirical and regulatory dimensions. Following are the main conclusions: 
the right to life grated by the Federal Constitution structurally consists of a principle, with 
a broad protection scope, that justifies the need of weighting with other values protected by 
the legal legislation for its application; among the possible interpretations of what this right 
is consistent of, it can be considered as a right to the existence itself, a right to a decent life 
and a right to protection facing the development of the biotechnology; the beginning of the 
protection of the right to human embryo-based stem cell research and therapies are set in 
the Brazilian Law by national and international precepts, such as the American Convention 
of Human Rights, the Federal Constitution and the Law nº 11.105/2005; the fact that the 
Federal Supreme Court considered the Article 5 of Law nº 11.105/2005, in the 
concentrated model of constitutional control, did not distract the application of the 
American Convention of Human Rights (which contains the regulations that protects the 
right to life, in general, from its conception) neither obstructed an actual state or 
international control on the human embryo-based stem cell research and therapies in order 
to protect, among other aspects, the right to life in a transindividual approach. 
 
Key words: Right to life. Principle. Beginning of the protection. Human embryo-based 
stem cell. Right to existence itself. Right to a decent life. Biotechnology. American 
Convention of Human Rights. Law nº 11.105/2005. 
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INTRODUÇÃO 
 

 O tema a ser desenvolvido neste estudo consiste em debater acerca do início da 

proteção do direito à vida e as consequências dessa proteção em relação às pesquisas com 

células-tronco embrionárias humanas, autorizadas no ordenamento jurídico brasileiro pelo 

artigo 5º, da Lei nº 11.105/2005, julgada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal em 

sede de controle concentrado de constitucionalidade (quando do julgamento da ação direta 

de inconstitucionalidade nº 3510-0-DF, no final de maio de 2008). 

Advirta-se, porém, que o estudo não reproduzirá fundamento por fundamento 

sustentado por cada um dos Ministros1, pois isso acabaria por resultar em mero resumo e 

dificultaria uma visão concatenada da matéria, já que a argumentação do texto restaria 

cindida em diversas fundamentações não necessariamente interligadas.  

Em vez disso, serão expostos alguns temas fundamentais para a compreensão da 

questão jurídica em foco e, no decorrer desta exposição, serão agregados comentários 

sobre os votos proferidos no julgamento. 

Além disso, embora sejam levadas em conta certas discussões éticas e filosóficas 

quanto ao que seja a vida ou quando esta se inicia, estas serão apenas o pano de fundo do 

principal objeto de estudo: o direito à vida, buscando-se uma análise da respectiva estrutura 

normativa, dos sentidos em relação aos quais tal direito pode ser entendido e, ainda, dos 

dispositivos legais que podem ser interpretados como indicativos do início de sua proteção, 

correlacionando-se tudo isso com o debate referente à viabilidade jurídica das pesquisas 

com células-tronco embrionárias humanas no direito brasileiro. 

Registre-se, ainda, que se buscará preponderantemente um estudo do direito interno 

brasileiro, mas com o acréscimo de referências à disciplina estrangeira sobre a matéria, 

como julgados da Suprema Corte Americana e do Tribunal Constitucional Federal Alemão 

a respeito do aborto, além de alguns trabalhos doutrinários acerca do tema. Os tratados 

internacionais que se refiram à matéria também serão mencionados, especialmente no que 

pertine à sua importância no ordenamento jurídico interno. 

O tema, ainda que sob o enfoque preponderantemente dogmático e fundado no 

ordenamento jurídico brasileiro, já é bastante complexo, pois tem caráter interdisciplinar, 

levando em conta que lida com assunto diretamente ligado às ciências biológicas e a 

discussões bioéticas.  

                                                 
1 Os dez votos utilizados neste estudo foram encontrados na página do STF na internet (www.stf.jus.br.) e 
obtidos junto aos gabinetes dos Ministros, em Brasília, em virtude do acórdão ainda não ter sido publicado no 
Diário Oficial. 
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 A pesquisa sobre esse assunto é plenamente justificada em face não só de sua 

relevância, já que lida com o direito à vida, mas também em virtude de sua repercussão, 

pois no seu entorno, como dito acima, circundam debates de diversas áreas do 

conhecimento. Uma interpretação jurídica que signifique a proibição ou permissão de 

alguma conduta atinente ao tema (como no caso das pesquisas com células-tronco, por 

exemplo) gera consequências nos mais diversos setores da sociedade, como nos campos da 

pesquisa científica e saúde pública, ou em sede da doutrina de determinada religião ou 

concepção filosófica. 

 E dentro desse enfoque interdisciplinar – embora preponderantemente jurídico - 

será analisado o debate a respeito da possibilidade, ou não, perante o ordenamento 

brasileiro, de realizarem-se essas pesquisas com células-tronco embrionárias humanas, o 

qual se relaciona diretamente com a discussão acerca do início da proteção do direito à 

vida.  

A resolução de tal questionamento no âmbito do ordenamento pátrio enseja várias 

considerações, que passam por uma análise de normas internacionais (dentre as quais se 

destaca a Convenção Americana de Direitos Humanos, de 1969 – art. 4, 1), nacionais 

(notadamente a Constituição Federal de 1988 e a Lei de Biossegurança – Lei nº 11.105, de 

24 de março de 2005, art. 5º) e de julgado do Supremo Tribunal Federal (a ação direta de 

inconstitucionalidade nº 3510-0-DF). 

 No que pertine às normas internacionais, é imprescindível analisar, primeiramente, 

qual a influência dos tratados internacionais de direitos humanos perante o ordenamento 

jurídico brasileiro. Para tanto, também são necessárias algumas considerações sobre como 

um tratado é incorporado ao ordenamento pátrio e qual a posição hierárquica das normas 

dele decorrentes diante de normas nacionais.  

 A necessidade da averiguação desses aspectos é imprescindível, por exemplo, para 

fundamentar uma análise crítica que será feita quanto ao voto de alguns Ministros do 

Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 3510-

0-DF, que não consideraram, em sua fundamentação, o art. 4º, 1, da Convenção da Costa 

Rica, dispositivo de tratado internacional devidamente incorporado ao ordenamento 

jurídico brasileiro. Isso ocorreu, por exemplo, no voto do próprio relator da ação direta de 

inconstitucionalidade nº 3510-DF, o Ministro Carlos Britto. 

 Além disso, cumpre questionar também sobre como ficou a disciplina das pesquisas 

com células-tronco embrionárias humanas diante da declaração de constitucionalidade do 

art. 5º da Lei nº 11.105/2005, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ação direta 

de inconstitucionalidade nº 3510-0-DF, especialmente no que pertine à possibilidade, ou 
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não, de um efetivo controle estatal (e até internacional) quanto a tais pesquisas autorizadas 

pela lei, a fim de preservar o direito à vida das presentes e futuras gerações.  

 Por isso, serão inseridas no estudo algumas referências a normas regulamentares 

atinentes ao tema, como a recente Resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (RDC) nº 29, de 12 de maio de 2008, que consiste em um 

regulamento técnico para o cadastramento nacional de Bancos de Células e Tecidos 

Germinativos (BCTG) e o envio da informação de produção de embriões humanos 

produzidos por fertilização in vitro e não utilizados no respectivo procedimento. 

 Em face dessas considerações, as principais questões a serem analisadas no texto da 

dissertação serão as seguintes: o direito à vida como um princípio, os diversos sentidos 

atribuídos ao direito à vida e, por fim, a proteção do início da vida humana no debate 

acerca das pesquisas com células-tronco embrionárias humanas. 

 Em relação ao direito à vida como um princípio, considerando as normas 

classificadas em regras ou princípios, o direito à vida expresso no caput do art. 5º da 

Constituição Federal será interpretado como tendo a estrutura normativa de um princípio 

com âmbito de proteção amplo, ensejando para sua aplicação a necessidade de 

sopesamento com outros valores protegidos pelo ordenamento jurídico.  

 No que pertine aos diversos sentidos atribuídos ao direito à vida, será exposto que 

dentre as possíveis interpretações acerca do que consiste o direito à vida protegido pelo 

ordenamento jurídico brasileiro, ele pode ser considerado como um direito à própria 

existência, um direito à vida digna e um direito à proteção em face do desenvolvimento da 

biotecnologia. 

 Por fim, a proteção do início da vida humana no contexto do debate sobre a 

pesquisa com células-tronco embrionárias ensejará a abordagem de diversos tópicos.  

 O primeiro versará sobre esclarecimentos terminológicos a respeito do que se 

entende por fertilização in vitro, embrião e células-tronco embrionárias. Em seguida, será 

feita uma explicação sobre dispositivos internacionais e nacionais que influenciam no 

debate sobre o início da proteção ao direito à vida e as pesquisas com células-tronco 

embrionárias no direito brasileiro. Ao final, será analisado o julgamento da ação direta de 

inconstitucionalidade nº 3510-0-DF, com comentários centrados, dentre outros aspectos, na 

relevância da Convenção Americana de Direitos Humanos para solucionar a questão 

acerca do início da proteção do direito à vida no ordenamento jurídico brasileiro e na 

necessidade de controle das pesquisas com células-tronco embrionárias a fim de 

resguardar, especialmente, o direito à vida em um enfoque transindividual. 
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 O método de trabalho consistirá na análise da doutrina, legislação e da 

jurisprudência, não se aplicando ao caso outros métodos (como a estatística, a pesquisa de 

campo e outros). 

A metodologia de abordagem do objeto em foco terá caráter preponderantemente 

dogmático jurídico, nas dimensões analítica (análise dos conceitos, da relação entre eles, 

conectando-os com o direito positivo brasileiro), empírica (análise do direito vigente, 

notadamente no âmbito da jurisprudência) e normativa (com fundamento nas análises 

anteriores, prescreve-se resposta adequada ao problema enfrentado). 

A importância prática da pesquisa ora planejada resulta dessa abordagem 

multidimensional, a qual permitirá fomentar a discussão sobre o direito à vida e o início de 

sua proteção, assim como os critérios de resolução dos conflitos que se apresentem nos 

casos concretos de colisão de tal direito fundamental com outros direitos ou valores 

constitucionalmente tutelados, fornecendo subsídios para todos aqueles que lidam com 

direitos fundamentais no âmbito jurisdicional. 
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1 O DIREITO À VIDA ENTENDIDO COMO UM PRINCÍPIO 
 

 Diante de tantos direitos fundamentais previstos, em muitos casos concretos será 

possível averiguar situações de antagonismo entre eles ou entre estes e outros valores 

constitucionalmente protegidos. 

 Esse “inchaço” de direitos fundamentais individuais, econômicos, sociais e 

transindividuais, formando um todo heterogêneo, leva a crer ser a colisão entre eles uma 

resultante inevitável. A esse respeito, Bobbio (2004, p. 39)  considera que os direitos 

fundamentais compõem uma classe heterogênea porque “há pretensões muito diversas 

entre si e, o que é pior, até mesmo incompatíveis”2. 

 Acrescente-se a essa tendência a colisões, a íntima relação entre valores e direitos 

fundamentais sob a estrutura de princípios. Comentando essa relação, Alexy (2008a, pp. 

144-145) afirma que, de um lado, é possível falar tanto de uma colisão e de um 

sopesamento entre princípios quanto de uma colisão e de um sopesamento entre valores; de 

outro lado, a realização gradual dos princípios corresponde à realização gradual dos 

valores.3 

 Aliás, explicando o relacionamento intrincado entre direitos fundamentais e 

valores, Figueroa (2005, p. 165) menciona, como aspecto material de um processo por ele 

denominado de constitucionalização do ordenamento jurídico4, a recepção no sistema 

jurídico de certas exigências morais sob a forma de direitos fundamentais, fazendo com 

que o Direito adquira uma forte carga axiológica. 

 Feitas essas considerações, no que pertine ao direito à vida e ao valor nele ínsito – a 

vida humana, costuma-se a sustentar que esta constitui fonte primária de todos os outros 

bens jurídicos e, tomando-se por base essa constatação, há quem dê relevância ímpar ao 

                                                 
2 Aliás, no tema específico deste estudo, atinente à proteção ao direito à vida e às pesquisas com células-
tronco embrionárias humanas, é possível argumentar a ocorrência de colisão do direito à vida com outros 
bens e valores protegidos pelo ordenamento jurídico brasileiro, conforme se verá em outros capítulos. 
3 Todavia, registre-se que Alexy (2008a, p. 145 e seguintes) também explica que princípios e valores, embora 
intimamente relacionados, não se confundem, apresentando, dentre outras diferenças, a de que princípios são 
mandamentos de otimização e, por isso, pertencentes ao âmbito deôntico (do dever-ser: deveres, proibições, 
permissões e direitos a algo); os valores, por sua vez, pertencem ao âmbito axiológico (ligado ao conceito de 
bom, havendo uma diversidade de critérios para a atribuição dessa qualificação). 
4 A constitucionalização consiste em um processo e resultado da transformação do direito causada pela 
Constituição, com as seguintes características, apontadas por Guastini (2005, pp. 46-54): constituição rígida; 
garantia jurisdicional da Constituição; força vinculante da constituição; “sobreinterpretação” constitucional 
(ou seja, ampliação e intensificação da presença da Constituição no ordenamento, com ampla abrangência); 
aplicação direta da Constituição (a Constituição regula relações entre os poderes do Estado, entre o Estado e 
os cidadãos e também diretamente as relações sociais); interpretação das leis conforme a Constituição e 
influência da Constituição nas relações políticas (os princípios constitucionais, com sua forte marca moral e 
política, intervêm na argumentação política, regem relações entre os poderes do Estado e permitem a certos 
órgãos judiciais examinar a argumentação política subjacente à argumentação jurídica). 
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direito fundamental à vida, considerando-o essencial para o exercício dos demais direitos 

por parte de seu titular.  

 Possivelmente por esse motivo, Moraes (2007, p. 76) sustenta que o direito à vida 

“é o mais fundamental de todos os direitos, pois o seu asseguramento impõe-se, já que se 

constitui em pré-requisito à existência e exercício de todos os demais direitos”. 

 Em sentido semelhante, J. A. Silva (2006, p.66) afirma que “de nada adiantaria a 

Constituição assegurar outros direitos fundamentais – como a igualdade, a intimidade, a 

liberdade, o bem-estar -, se não erigisse a vida humana num desses direitos”.   

 A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também já fez referência, por 

exemplo, à vida como o “direito maior”5. E a Corte Interamericana de Direitos Humanos 

sustentou que “o direito à vida é um direito humano fundamental, cujo gozo constitui um 

pré-requisito para o desfrute de todos os demais direitos humanos.” 6 

 Não bastasse, no âmbito do direito comparado, Mendes (2004, p. 80) menciona 

que, no direito alemão, há posicionamento de ter-se “como inquestionável que o direito à 

vida tem precedência sobre os demais direitos individuais, uma vez que é pressuposto para 

o exercício de outros direitos”7. 

 Realmente, a vida, ou mais propriamente o fato de alguém estar vivo, parece 

consistir em uma espécie de condição prévia para o exercício dos outros direitos em geral8. 

 Mas isso não implica necessariamente assertiva de que o direito à vida seja um 

pressuposto imprescindível para o exercício de outros direitos pois, ao menos no aspecto 

lógico, é possível que uma pessoa esteja viva e seja titular de alguns direitos sem que o 

ordenamento jurídico proteja seu direito à vida. 

 É certo, no entanto, que não faz muito sentido a existência de um ordenamento 

jurídico que proteja outros direitos mas não ofereça nenhuma proteção à vida, pois seria 

uma temeridade incomensurável - caracterizadora de injustiça extrema - deixar a vida 

absolutamente desprotegida, com cada um assegurando-a ou violando-a por seus próprios 

meios e conforme seus próprios juízos, sem a intervenção do Direito. 

                                                 
5RE 179485/AM, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, DJ 10.11.1995. 
6 Caso Ximenes Lopes, com sentença proferida em 04.07.2006 (conforme <www.corteidh.or.cr>). 
7 Tal assertiva é seguida de referência ao seguinte autor: RÜFNER, Wolfgang. Grundrechtskonflikte. In 
Bundesverfassungsgericht und Grundgesetz. Tübingen: J. C. B. Möhr, 1976, v. II. p. 462. 
8 Inseriu-se aqui o termo “em geral” pois não se pretende adentrar na discussão acerca da existência, ou não, 
de supostos “direitos” de pessoas já mortas, como no caso da proteção à memória ou restos mortais dos 
mortos. Quanto a isso, Bittar (1999, pp. 12-13) sustenta que embora os direitos de personalidade em geral 
terminem, como os demais direitos subjetivos, com a morte do titular, isso não ocorre com alguns direitos 
dessa categoria, como o direito ao corpo, à imagem e o direito moral de autor, em que subsistem efeitos post 
mortem ou, mesmo, ad aeternum, cabendo aos herdeiros ou cônjuge sobrevivente promover sua defesa contra 
terceiros. Essa hipótese é refutada por Nalini (2009, p. 19), para quem o morto não tem direitos, sendo que a 
proteção à sua memória e restos mortais destina-se a satisfazer as expectativas de quem continua vivo. 
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 Alexy (1997, pp. 21-54)9, a esse respeito, ao vincular de modo fraco o direito e a 

moral (adotando um conceito não positivista de Direito, a partir do relacionamento entre 

legalidade, eficácia social e correção material), considera que as normas de algum modo 

injustas podem ser consideradas jurídicas, mas não as normas extremamente injustas e 

imorais, as quais perdem o caráter de jurídicas por ofenderem exigências morais mínimas. 

E um exemplo por ele mencionado de exigência moral mínima, que pode ser fundamentada 

racionalmente, consiste justamente na proteção do direito humano elementar à vida e à 

integridade física. 

 Com isso, a partir dessa perspectiva não-positivista do direito, é possível  

considerar uma injustiça extrema a não proteção do direito à vida, em virtude deste 

consistir em uma das exigências morais mínimas de um ordenamento jurídico, capaz de  

ensejar a aplicação do argumento da injustiça de Radbruch (1979, p. 417)10, segundo o 

qual o conflito entre a justiça e a segurança jurídica pode ser solucionado no sentido de que 

o direito positivo (assegurado por sua sanção e pelo poder) tem prioridade ainda quando 

seu conteúdo seja injusto, a menos que a contradição entre a lei positiva e a justiça alcance 

uma medida tão insuportável que tal lei que se consubstancia em um direito injusto tenha 

de ceder ante a justiça. 

 De qualquer modo, quer se aceite que a não proteção jurídica do direito à vida 

enseja a aplicação do argumento da injustiça extrema, quer se aceite que o direito à vida 

(ou, de modo mais preciso, a vida) é pressuposto para o exercício de outros direitos em 

geral, aqui se sustenta o posicionamento no sentido de que isso não resulta numa 

inquestionável precedência do direito à vida no caso de colisão com os demais direitos. 

Isso porque, diante da realidade complexa e dinâmica11, somente a análise das 

circunstâncias jurídicas e fáticas da situação concreta é que possibilitará sustentar qual será 

o direito em colisão que prevalecerá. 

                                                 
9 Registre-se, ainda, que o direito à vida encontra-se relacionado dentre aqueles direitos humanos não 
políticos cujo cumprimento constitui uma das premissas do argumento democrático, utilizado por Alexy 
(1995, pp. 129-130) para, juntamente com outros argumentos, fundamentar os direitos humanos com base em 
uma teoria teorético-discursiva. Esse assunto será retomado, embora de modo breve, no capítulo 3. 
10 Segundo Alexy (1997, p. 34), possivelmente a versão mais conhecida do argumento da injustiça referente a 
normas isoladas se deve a Gustav Radbruch, em sua famosa fórmula: “el conflito entre la justicia y la 
seguridad jurídica puede ser solucionado en el sentido de que el derecho positivo asegurado por su sanción y 
el poder tiene prioridad aun cuando su contenido sea injusto y disfuncional, a menos que la contradicción 
entre la ley positiva y la justitia alcance una medida tan insuportable que la ley, em tanto ‘derecho injusto’, 
tenga que ceder ante la justicia.”. Em sentido semelhante, Alexy (2008b, p. 281-299). Aliás, no dizer do 
próprio Radbruch (1979, p. 417), “pode haver leis tais, com um grau de injustiça e de nocividade para o bem 
comum, que toda a validade e até o caráter de jurídicas não poderão deixar de lhe ser negados.” 
11 Nessa complexidade e dinamismo da realidade, nota-se a constante existência de conflitos, de alternativas, 
possibilidades de variação e dissenso, dentre outros aspectos. Segundo E. C. B. Bittar (2007, p. 585), 
“experimenta-se um tempo, um período, uma época, em que se sente estar sendo atravessado por mudanças 
constantes, que sequer permitem contarmos o tempo da mesma forma como se contava há algumas décadas”. 
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  Assim, não é possível de modo genérico e abstrato sustentar a necessária 

preponderância do direito à vida em relação aos demais direitos em virtude de a vida 

humana por ele tutelada consistir, de certo modo, numa condição para o exercício de outros 

direitos (ou diante de ser possível asseverar que a proteção jurídica ao direito à vida 

consiste em uma exigência moral mínima a qual, se não preenchida, enseja a aplicação da 

fórmula de Radbruch), pois isso se trata de apenas mais uma dentre diversas outras 

circunstâncias e argumentos a serem levados em conta quando da análise do caso concreto. 

 Exemplo interessante que leva à reflexão a respeito do fato de nem sempre o direito 

à vida preponderar na relação com outro direito com ele colidente é encontrado na doutrina 

de Thomson (1971, pp. 48-50), quando esta trata do debate a respeito do aborto e menciona 

um caso hipotético de uma pessoa ter sido sequestrada e, ao acordar, ver-se na cama de um 

hospital, com seu rim conectado ao de outra pessoa, a qual depende dessa conexão para 

sobreviver. Se a pessoa sadia for desconectada, a doente morre. Em se prevalecendo 

sempre o direito à vida, como “direito maior”, a vítima do sequestro estaria condenada a 

permanecer conectada, enquanto necessário, ao indivíduo adoentado, mesmo contra a sua 

vontade, pois é o direito à vida de um em colisão com a liberdade de outro, dentre outros 

valores. 

 Esse raciocínio, aliás, é aplicável à análise acerca do aborto no caso de gravidez 

resultante de estupro, autorizado pelo inciso II do artigo 128 do Código Penal brasileiro - 

segundo o qual, se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento 

da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal, não há nenhuma punição. 

Preponderou sobre o direito à vida do feto, dentre outros valores, a incolumidade física e 

moral, assim como a liberdade sexual materna. Todavia, caso o direito à vida deva sempre 

e sempre prevalecer quando em conflito com outros direitos por ser um “direito maior”, 

então é, no mínimo, duvidosa a constitucionalidade desse dispositivo. 

 Essa, aliás, é a opinião de Nalini (2008, pp. 21-22): 
 
“Aí é que entra a consideração do valor absoluto da vida, incomparável 
com qualquer outro, insuscetível de vir a ser sacrificado em nome de 
direito alheio. Por mais relevante seja o direito invocado para tirar a vida 
de um nascituro. Assim que o óvulo é fecundado, tem origem a vida e um 
ser integral e completo surgirá ao termo de nove meses. A ninguém é 
conferido o direito de matá-lo. [...] A cogitação de ordem filosófica não 
exclui a circunstância de que o direito positivo brasileiro hoje em vigor 
consagrou a inviolabilidade da vida e garantiu um direito subjetivo. O 
titular tem o indiscutível direito a existir. [...] A partir da opção do 
constituinte, não é desarrazoado sustentar que mesmo as formas abortivas 
toleradas pela legislação – o aborto da criança fruto de estupro e aquele 
abortamento que se faz para salvar a vida materna – foram banidas do 
ordenamento.” 
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 Todavia, defende-se neste estudo que as circunstâncias jurídicas e fáticas de cada 

caso  devem ser consideradas e ponderadas pelo aplicador, não havendo que se falar, 

portanto, em prevalência genérica, constante e absoluta do direito à vida sobre os demais 

direitos que eventualmente com ele colidam. 

 Em sentido semelhante, embora não idêntico, assertiva constante do voto da 

Ministra do Supremo Tribunal Federal Cármen Lúcia, na ação direta de 

inconstitucionalidade n. 3510-0-DF, que tratou da constitucionalidade da permissão legal 

para pesquisas com células-tronco embrionárias humanas: “a  inviolabilidade do direito à 

vida [...] não pode ser interpretada a partir da ideia de direito absoluto. Todo princípio de 

direito haverá de ser aplicado de forma ponderada [...]”. 

 Um exemplo jurisprudencial de direito comparado nesse sentido pode ser 

encontrado em decisão do Tribunal Constitucional Federal Alemão sobre o aborto. Esse 

Tribunal decidiu em 1993 que, embora os direitos fundamentais da mulher não sejam tão 

amplos a ponto de suspender, em geral, o dever de levar a termo a gestação, permite-se que 

exceções a tal dever jurídico sejam permitidas – quando não ordenadas, se presentes 

gravames que signifiquem um tal grau de sacrifício de valores vitais próprios, que isso não 

possa mais ser racionalmente esperado da mulher. 

 Vejamos trecho dessa decisão referida em coletânea de jurisprudência do Tribunal 

Constitucional Federal Alemão organizada por L. Martins (2005, p. 276): 
 
“Os direitos fundamentais da mulher não são tão amplos a ponto de 
suspender em geral – mesmo que apenas por um determinado prazo – o 
dever de levar a termo a gestação do filho. Contudo, as posições de 
direito fundamental da mulher têm por consequência que, em situações 
excepcionais, seja permitida – quando não ordenada – a não imposição de 
um tal dever jurídico. Para tanto, devem estar presentes gravames que 
signifiquem um tal grau de sacrifício de valores vitais próprios, que isso 
não possa mais ser [racionalmente] esperado da mulher. (Confirmação de 
VCerfGE 39, 1 [48 et seq.])”. 

 

 Outros exemplos são encontrados em julgados da Suprema Corte dos Estados 

Unidos da América. No caso “Roe v. Wade”, de 1973, reconheceu-se, com certas 

peculiaridades, o direito da mulher optar por interromper a gravidez. Em 1992, no caso 

“Planned Parenthood of Southeastern Pa. v. Casey” a Corte assegurou que antes do feto 

tornar-se viável, a mulher tem o direito fundamental de optar por interromper a gravidez, 

sendo que uma lei que imponha um ônus indevido ao direito de escolha da mulher antes da 

viabilidade é inconstitucional. Além disso, a decisão estabeleceu também que depois da 

viabilidade do feto, o Estado pode proibir ou regular o aborto, a menos que este seja 
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necessário para preservar a vida ou saúde da mãe. E tal entendimento foi confirmado em 

2000, no caso “Stenberg v. Carhart”.12 

 Comentando decisões da Suprema Corte americana a esse respeito, Dworkin (1994, 

pp. 150-151) entende que a proteção à vida do feto decorre de um valor contestável, 

motivo pelo qual a Constituição dos Estados Unidos permite aos Estados perseguirem o 

objetivo da responsabilidade (incentivar as pessoas a aceitar que, diante do valor em 

questão ser contestável, elas são responsáveis por decidir, por si próprias, o que isso 

enseja), mas não o objetivo da conformidade (em que o Estado decide politicamente qual 

interpretação é a certa e em seguida força todos a uma posição consensual). 

 Nota-se, assim, que a complexidade das questões envolvendo eventuais colisões do 

direito à vida com outros direitos ou valores juridicamente tutelados está a indicar a 

inviabilidade de uma assertiva por parte dos operadores jurídicos, no sentido da 

prevalência, ainda que prima facie, do direito fundamental à vida em relação a outros 

direitos ou valores, cabendo a análise, caso a caso, das circunstâncias fáticas e jurídicas 

que se apresentem.  

 Essa conclusão, aliás, pode ser confirmada a partir de uma breve explicação sobre a 

metodologia adotada neste estudo para lidar com as colisões entre direitos fundamentais. 

 A conciliação de dois direitos fundamentais, em tese colidentes, diante de um caso 

concreto tem gerado divergências na doutrina a respeito da metodologia de sua resolução. 

 No intuito de manter uma linha coerente na argumentação da dissertação, adotar-se-

á a teoria dos princípios sustentada por Alexy (2008a, pp. 85-120)13, que admite o 

sopesamento de bens em conflito no âmbito de tal discussão, deixando-se, com isso, de 

fazer menção à utilização do princípio de interpretação constitucional da concordância 

prática (também chamado por outros de harmonização), referido por Hesse (1983, p. 48) e 

outros14. 

 A teoria de Alexy distingue as normas entre regras e princípios. Além disso, trata 

também, conforme será a seguir exposto, de relações de precedência condicionada, de 

estruturas de ponderação racionalizadas (nos termos da proporcionalidade e seus 

elementos) e de precedências ou prioridades prima facie.  

                                                 
12 Conforme Garner e outros (2004, p. 6); Jost (2002, pp. 634-636); Dworkin (1994, pp. 151-154 e 157) e 
julgado publicado em <http://www.law.cornell.edu/supct/html/99-830.2s.html>. 
13 Ressalve-se, no entanto, que também serão consideradas observações a respeito formuladas por V. A. Silva 
(2009; 2005c; 2003; 2002). 
14 Segundo Hesse, no princípio da concordância prática “los bienes juridicos constitucionalmente protegidos 
deben ser coordinados de tal modo en la solucion del problema que todos ellos conserven su entidad. Allí 
donde se produzean colisiones no se debe, a traés de una precipitada ‘ponderacion de bienes’ o incluso 
abstracta  ‘ponderacion de valores’, realizar el uno a costa del outro”. Na doutrina brasileira, esse princípio é 
referido, dentre outros, por Moraes (2007, p. 5). 
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 Segundo Alexy (2008a, pp. 90-91), as regras são espécie de normas que, se válidas, 

devem sempre ser realizadas por completo. Se uma regra vale, então deve ser feito 

exatamente aquilo que ela exige; nem mais, nem menos. 

 Já os princípios são normas que estabelecem que algo deve ser realizado na maior 

medida possível, diante das possibilidades fáticas e jurídicas presentes. Por isso são eles 

chamados de mandamentos de otimização. 

 Um exemplo de princípio que interessa ao presente estudo é o direito fundamental à 

vida, expresso no artigo 5º da Constituição Federal de 1988, ou seja, esse dispositivo 

garante que o direito à vida deve ser realizado na maior medida possível, diante das 

possibilidades fáticas e jurídicas presentes.15 

 Mas para se chegar a um resultado ótimo no que pertine ao mandamento de um 

princípio em um caso concreto, muitas vezes é necessária a ponderação com outros 

princípios em tese colidentes, motivo pelo qual consistem estes em deveres e direitos 

prima facie, que poderão revelar-se menos amplos após o sopesamento com os outros 

princípios em colisão.  

A esse respeito, V. A. Silva (2003, pp. 610-611) explica a teoria de Alexy nos 

seguintes termos: 
 “Segundo Alexy, princípios são normas que estabelecem que algo deve 
ser realizado na maior medida possível, diante das possibilidades fáticas e 
jurídicas presentes. Por isso são eles chamados de mandamentos de 
otimização. Importante, nesse ponto, é a ideia de que a realização 
completa de um determinado princípio pode ser – e frequentemente é – 
obstada pela realização de outro princípio. Essa ideia é traduzida pela 
metáfora da colisão entre princípios, que deve ser resolvida por meio de 
um sopesamento, para que se possa chegar a um resultado ótimo.” 

 

 A solução da colisão de princípios decorre, com base nas circunstâncias do caso, do 

estabelecimento entre tais princípios de uma relação de precedência condicionada. Tal 

relação, segundo Alexy (2008a, p. 93-94), consiste em que, tomando em conta o caso, 

indicam-se as condições sob as quais um princípio precede o outro. Sob outras condições a 

questão da precedência pode ser solucionada inversamente. 

 Além disso, o resultado da ponderação pode ser formulado como uma regra de 

precedência, de cuja generalização resulta uma “lei de colisão”, que tem enunciado 

expresso nos seguintes termos: as condições sob as quais um princípio tem precedência em 

                                                 
15 Outros exemplos de princípios e regras são referidos no capítulo 3, quando da análise do artigo 4º, 1, da 
Convenção Americana de Direitos Humanos. 
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face de outro constituem o suporte fático de uma regra que expressa a consequência 

jurídica do princípio que tem precedência16. 

 Vejamos o texto de Alexy (2008a, p. 93-94) sobre isso: 

 
 “Se dois princípios colidem – o que ocorre, por exemplo, quando algo é 
proibido de acordo com um princípio e, desacordo com o outro, permitido 
-, um dos princípios terá que ceder. Isso não significa, contudo, nem que 
o princípio cedente deva ser declarado inválido, nem que nele deverá ser 
introduzida uma cláusula de exceção. Na verdade, o que ocorre é que um 
dos princípios tem precedência em face do outro sob determinadas 
condições. Sob outras condições a questão da precedência pode ser 
resolvida de forma oposta. Isso é o que se quer dizer quando se afirma 
que, nos casos concretos, os princípios têm pesos diferentes e que os 
princípios com o maior peso têm precedência. Conflitos entre regras 
ocorrem na dimensão da validade, enquanto as colisões entre princípios – 
visto que só princípios válidos podem colidir – ocorrem, para além dessa 
dimensão, na dimensão do peso.” 

  

 A precedência condicionada é o resultado de uma ponderação normalmente 

realizada conforme a “proporcionalidade”17, que consiste em uma estrutura dividida em 

três elementos (adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito). É por 

meio desta que, segundo Steinmetz (2005, pp. 38-39), ocorre a racionalização (ou 

“procedimentalização”) da ponderação de princípios a que se refere a teoria de Alexy. 

 Em síntese: quando da colisão de direitos fundamentais, a definição de qual deles é 

prevalente deve levar em conta as condições do caso concreto e, em geral, ocorrer por 

meio da aplicação da proporcionalidade e seus três elementos, denominados adequação, 

necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. 

A adequação enseja que, na análise de um caso concreto, em que uma medida 

estatal intervenha no âmbito de proteção de um direito fundamental, tal medida deve ter 

como objetivo um fim constitucionalmente legítimo que, geralmente, realize outro direito 

fundamental. Daí o primeiro elemento de aplicação da proporcionalidade, consistente no 

questionamento acerca da adequação da medida nos seguintes termos: a medida adotada é 

adequada para fomentar a realização do objetivo perseguido? (V. A. SILVA, 2009, pp. 

167-168). 

Já o segundo elemento de aplicação da proporcionalidade consiste em um teste 

comparativo por meio do qual se verifica se o ato estatal que restrinja um direito 

                                                 
16 Eis a formulação mais técnica de Alexy (2008a, p. 99) para a lei de colisão: “Se o princípio P1 tem 
precedência em face do princípio P2 sob as condições C: (P1 P P2) C, e se do princípio P1, sob as condições 
C, decorre a consequência jurídica R, então, vale uma regra que tem C como suporte fático e R como 
consequência jurídica: C→R.” 
17 Defendendo que a proporcionalidade é uma regra, em virtude de impor um dever definitivo, não 
possuindo, assim, a estrutura de princípio, V. A. Silva (2002, pp. 23-50; 2009, pp. 168-169). 
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fundamental é necessário ao ser comparado a outras alternativas que poderiam ter sido 

utilizadas para a mesma finalidade, ou seja, um ato estatal que limite um direito 

fundamental somente será necessário se a realização do objetivo perseguido não puder ser 

promovida, com a mesma intensidade, mediante outro ato que limite, em menor medida, o 

direito fundamental atingido (V. A. SILVA, 2009, p. 171). 

E o terceiro teste na aplicação da proporcionalidade trata-se de um sopesamento 

entre os direitos envolvidos para evitar que se considere proporcional (e, portanto, 

constitucional – pois se examina aqui a restrição a um direito fundamental, garantido 

constitucionalmente) uma medida que fomente um direito fundamental com grande 

eficiência mas que restrinja outros vários direitos de forma muito intensa. A função 

primordial deste último teste é evitar que medidas estatais, embora adequadas e 

necessárias, restrinjam direitos fundamentais além daquilo que a realização do objetivo 

perseguido seja capaz de justificar (V. A. SILVA, 2009, pp. 174-175). 

Comentando esse tríplice teste, A. C. Ramos (2009, p. 827) afirma: 

 
“Tal detalhamento do princípio da proporcionalidade garante 
transparência e coerência no controle dos atos estatais, que são efetuados 
em geral pelos Tribunais. Assim, busca-se evitar o decisionismo ou 
arbítrio judicial. Esse receio de um novo arbítrio, agora judicial (em geral 
de um tribunal superior ou de uma Corte Constitucional, mas também de 
um tribunal internacional) é explicado, porque o juízo de 
proporcionalidade avalia o próprio conteúdo do ato estatal, quer seja o 
conteúdo de uma lei, de uma decisão administrativa ou de uma decisão 
judicial.” 

 

Desse modo, quando da colisão entre direitos fundamentais que sejam classificados 

como princípios (como no caso do direito à vida, protegido pelo artigo 5º da Constituição 

Federal de 1988), é necessário efetuar uma ponderação destes, para verificar qual prevalece 

no caso concreto, em geral por meio da aplicação do tríplice teste da proporcionalidade 

acima descrito.  

 Por fim, um outro aspecto a ser considerado na teoria dos princípios de Alexy são 

as precedências ou prioridades prima facie. Segundo Steinmetz (2005, pp. 38-39) se, de 

um lado, não é possível a estruturação de uma ordem hierárquica abstrata de precedências 

entre princípios – dada sua idêntica hierarquia in abstracto – “de outro lado, é possível 

estabelecer condições (gerais) de precedência prima facie, com o objetivo de criar uma 

certa ordem – uma ‘ordem fraca’ – no campo dos princípios.” 

 Ainda segundo tal autor, as precedências prima facie  não contêm determinações 

definitivas em favor de um princípio; contudo, estabelecem um ônus de argumentação para 

a precedência do outro princípio no caso concreto. Uma precedência prima facie, portanto, 
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constitui uma carga de argumentação a favor de um princípio e, por consequência, uma 

carga de argumentação contra o outro princípio. Tais precedências não estabelecem 

determinações definitivas, mas exigem o cumprimento de um ônus de argumentação para 

serem afastadas. 

 No caso do objeto do presente estudo, sustenta-se que não há precedência prima 

facie do direito fundamental à vida (e de outros a ele intimamente ligados) em relação aos 

demais direitos fundamentais e bens constitucionalmente tutelados no âmbito do 

ordenamento jurídico brasileiro. 

 A argumentação de que a vida é considerada requisito essencial para o gozo de 

outros direitos (assim como de que sua proteção caracteriza o mínimo ético que, se não 

atendido, enseja, para não-positivistas, a aplicação da fórmula de Radbruch), indica 

circunstância fática e jurídica relevante, mas insuficiente para uma prevalência prima facie.  

 Isso porque, além da complexidade e dinamismo da realidade atentarem contra essa 

prevalência, não há norma expressa no direito brasileiro que a sustente. Por isso, no caso 

de colisão do direito à vida com outros direitos, deve-se efetuar a análise das circunstâncias 

fáticas e jurídicas do caso concreto sem um maior ônus argumentativo ao intérprete 

imposto nos termos das “prevalências prima facie” expostas na teoria de Alexy. 

 Adotadas essas premissas, ratificada está a assertiva exposta acima no sentido de 

que o direito à vida, protegido pelo artigo 5º da Constituição Federal de 1988, classifica-se 

estruturalmente como um princípio e que isso inviabiliza considerar, de modo genérico e 

abstrato, que ele sempre prepondera quando colide com outros direitos fundamentais, pois 

conforme as circunstâncias fáticas e jurídicas do caso concreto, isso pode não ocorrer. 

 Por fim, um outro aspecto a ser considerado na teoria dos princípios será a adoção, 

para o direito fundamental à vida de um âmbito de proteção amplo, o qual, segundo V. A.  

Silva (2009, p. 109), inclui “toda ação, fato, estado ou posição jurídica que possua 

qualquer característica que, isoladamente considerada, faça parte do ‘âmbito temático’ ou 

do ‘âmbito da vida’ de um determinado direito fundamental, independentemente da 

consideração de outras variáveis.”18 

 Inclui-se, portanto, no âmbito de proteção do princípio da incolumidade do direito à 

vida tudo aquilo que milite em favor de sua proteção. 

                                                 
18 No mesmo sentido, Alexy (2008a, p. 322), ao mencionar regras que se referem à inclusão, no âmbito de 
proteção e suporte fático de cada princípio de direito fundamental, de tudo aquilo que milite em favor de sua 
proteção: “(1) Tudo aquilo que apresentar uma característica que – considerada isoladamente – seja suficiente 
para subsunção ao suporte fático é considerado como típico, não importa que outras características estiverem 
presentes” e “(2) No campo semântico dos conceitos de suporte fático devem ser adotadas interpretações 
amplas”. 
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  É com base nisso que serão expostos, no capítulo seguinte, três possíveis sentidos a 

serem atribuídos ao direito à vida, os quais fundamentam a argumentação atinente ao 

debate que envolve o início de sua proteção e as pesquisas com células-tronco 

embrionárias humanas, no capítulo subsequente. 
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2 OS DIVERSOS SENTIDOS ATRIBUÍDOS AO DIREITO À VIDA 

 

 São inúmeras as reflexões que se podem elaborar sobre a definição do que seja a 

vida. 

A esse respeito,  Alarcón (2004, p. 25) menciona: 

 
 “o intuito de concentrar os diversos aspectos analisados pelas ciências 
humanas sobre a vida, conduz ao destaque pedagógico de várias áreas, 
que podem ser enunciadas da maneira seguinte: a) A vida pode ser 
estudada como entidade biológica, tratada, então, pela Biologia. b) A vida 
pode ser observada pela ótica da prática, ou como existência moral, tema 
da Ética. c) A vida é susceptível de ser abordada como valor supremo, 
objeto da concepção do mundo, no plano filosófico. d) A vida é passível 
de ser auscultada como resultado da interação do ser vivo reunido em 
coletividade, em um plano sociológico”. 

 

Garcia (2004, p. 160), buscando esclarecer o que é a “vida”, cita a explicação de 

Erwin Shrödinger sobre esta em termos da Física, na qual, após o esclarecimento de que 

progressos nessa área viriam da bioquímica, sob a direção da filosofia e da genética, 

sustenta-se que “a vida parece ser comportamento bem ordenado e regrado da matéria, não 

exclusivamente baseado na tendência desta de passar da ordem para a desordem, mas 

baseado parcialmente em uma ordem existente que é mantida.” 

Chaves (1994, p. 13), por sua vez, dando destaque ao aspecto psicológico, 

menciona que  “a vida, em suma, é algo que oscila entre um interior e um exterior, entre 

uma ‘alma’ e um ‘corpo’”. 

E considerando a vida como algo dinâmico, caracterizando-se num “processo 

vital”, J. A.  Silva (2006, p. 66) explica: 

 
“ ‘Vida’, no texto constitucional (art. 5º, caput), não será considerada 
apenas no seu sentido biológico de incessante auto-atividade funcional, 
peculiar à matéria orgânica, mas na sua acepção biográfica mais 
compreensiva. Sua riqueza significativa é de difícil apreensão porque é 
algo dinâmico, que se transforma incessantemente, sem perder sua 
própria identidade. É mais um processo (processo vital), que se instaura 
com a concepção (ou germinação vegetal), transforma-se, progride, 
mantendo sua identidade, até que muda de qualidade, deixando, então, de 
ser vida para ser morte. Tudo que interfere em prejuízo deste fluir 
espontâneo e incessante contraria a vida.” 

 

Segre e Guz (2005), aliás, entendem que a definição do que de fato é a vida, sua 

essência, está “na subjetividade, na forma como cada um a percebe e, portanto, ela é 

indefinível, e sua experiência, inefável.” 
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Todavia, cabe esclarecer que se pretende, aqui, elaborar análise 

preponderantemente jurídica acerca do direito à vida e não uma definição filosófica, 

religiosa, psicológica, sociológica, física, química ou biológica do que seja a vida. 

 De qualquer sorte, com base nas observações do capítulo anterior, é importante 

retomar a discussão considerando que há uma íntima relação entre direitos fundamentais e 

valores e, por isso, é possível sustentar que o direito à vida refere-se ao valor vida humana. 

 Assim, considerando que o direito à vida funda-se em tal valor, convém registrar a 

reflexão de Dworkin (1994, pp. 71-74), segundo o qual a vida humana pode ser 

considerada valiosa em três sentidos:  instrumental, subjetivo e intrínseco.  

 Conforme esse autor, uma vida humana é valiosa do ponto de vista instrumental 

quando levamos em conta o quanto o fato de uma pessoa estar viva serve aos interesses dos 

outros (por exemplo, diante daquilo que ela produz para melhorar a vida das outras 

pessoas, como no caso de Mozart ou Pasteur). 

 No âmbito subjetivo, considera-se a vida de uma pessoa valiosa quando tomamos 

por base seu valor para ela própria, ou seja, o quanto ela quer estar viva ou em que medida 

o fato de estar viva é bom para ela. Trata-se aqui de um valor pessoal. 

 Por fim, no aspecto do valor intrínseco, trata-se qualquer forma de vida humana 

como algo que se deve respeitar, reverenciar e proteger por ser maravilhosa em si mesma. 

Não é algo valioso no sentido incremental (como o conhecimento, que queremos mais não 

importando o quanto já tenhamos), mas sim sagrado, que vale porque e apenas quando 

existe. Sob este ponto de vista, uma vida que tenha começado é muito importante que 

floresça e não se perca.  

 Além disso, ainda comentando o aspecto do valor intrínseco da vida, Dworkin 

(1994, p. 77) sustenta que nos preocupamos não somente conosco, mas também com as 

incontáveis gerações ainda por vir, com a humanidade dos séculos vindouros, por 

considerarmos intrinsecamente importante que a raça humana continue a existir. É 

importante que as pessoas não apenas vivam, mas vivam bem, motivo pelo qual julgamos 

ter a responsabilidade de não só possibilitar a existência das futuras gerações, mas também 

lhes deixar um justo quinhão de recursos naturais e culturais. 

 Desse modo, levando em conta esses três modos de encarar o valor vida humana, 

ínsito ao direito à vida, passa-se a uma análise do que seja o direito à vida no âmbito do 

ordenamento jurídico brasileiro.  

 A Constituição Federal de 1988 garante no artigo 5º, caput, a incolumidade do 

direito à vida. E esse dispositivo encontra-se no capítulo dos direitos e deveres individuais 

e coletivos e sob o título dos direitos e garantias fundamentais. 
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 Com isso, é possível sustentar que, no âmbito do ordenamento positivo brasileiro, o 

direito à vida consiste em um direito fundamental e insere-se dentre os direitos individuais 

e coletivos. 

 Além dessa localização topográfica do direito à vida protegido constitucionalmente, 

incumbe ainda perquirir acerca de quais significados podem ser atribuídos ao enunciado 

normativo constitucional: inviolabilidade do direito à vida. 

 Em relação a isso, preliminarmente, cabe lembrar que o intérprete do direito, em 

sua atividade, não trabalha com a aplicação da única resposta verdadeira, mas, sim, com a 

justificação da escolha de uma, dentre várias interpretações possíveis, que se apresente 

como a mais adequada. Sobre isso, Freitas (2005, p. 353) menciona que “no sistema 

democrático não há, a rigor, solução única correta – ainda que irrenunciável a procura da 

melhor interpretação - assim como inexiste princípio jurídico absoluto”.  

 E no caso específico dos direitos fundamentais, Alexy (2008a, pp. 571-573) 

sustenta a inviabilidade de uma teoria material dos direitos fundamentais que tente fornecer 

uma única resposta correta para cada caso concreto, sendo mais viável uma estruturação, 

no maior grau de racionalidade possível, da argumentação de forma substancialmente 

aceitável, por meio de uma teoria dos princípios que contenha um conjunto de princípios 

de direitos fundamentais e que os organize em uma ordem flexível.19 

 Com base nisso, uma primeira observação acerca do texto em análise 

(“inviolabilidade do direito à vida”) consiste em que o termo “inviolabilidade” não é aqui 

interpretado como algo absoluto, mas sim relativo, pois suscetível a restrições, já que se 

adotou para o direito à vida, conforme exposto no capítulo anterior, a natureza estrutural de 

princípio (mandamento de otimização). 

 Feita essa observação preliminar, parte-se para a análise de diversos enfoques sob 

os quais a expressão “direito à vida” pode ser entendida e que, somados aos modos de 

encarar o valor vida humana referidos por Dworkin (1994, pp. 72-74),  interferem na busca 

pela definição de seu conteúdo. 

                                                 
19 Vide capítulo anterior a respeito da teoria dos princípios de Alexy. Registre-se, ainda, a respeito da busca 
da única resposta correta, que Grau (2005, p. 41-42) conclui pela negativa da “existência de uma única 
resposta correta (verdadeira, portanto) para todos os casos jurídicos – ainda que o intérprete autêntico esteja, 
através dos princípios, vinculado pelo sistema jurídico.  [...] Essa resposta verdadeira (única correta) não 
existe. Pois a interpretação é convencional. Não possuindo realidade objetiva com a qual possa ser 
confrontado o seu resultado (o interpretante), inexiste uma interpretação objetivamente verdadeira 
(Zagrebelsky 1990/69)”. E Grau (2009, p. 40) também reitera esse entendimento em outra obra, reafirmando 
que “nem mesmo o juiz Hércules [Dworkin] estará em condições de encontrar para cada caso uma resposta 
verdadeira, pois aquela que seria a única resposta correta simplesmente não existe”. 
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 Considerando o âmbito de proteção amplo para o direito à vida20, o presente estudo 

adota três possíveis compreensões acerca de seu conteúdo: o direito à própria existência, o 

direito à vida digna e o direito à proteção em face do desenvolvimento da biotecnologia.  

 A análise de cada uma dessas compreensões é imprescindível para entender se 

determinada conduta viola ou conforma-se ao direito à vida protegido constitucionalmente. 

 Exemplifique-se com o caso das pesquisas com células-tronco embrionárias 

humanas. Caso se considere que um embrião humano fertilizado in vitro enseja a 

incidência da proteção do direito à vida, conforme o enfoque a ser dado (direito à própria 

existência, direito a uma vida digna ou direito à proteção em face da biotecnologia), 

diversas serão as ponderações do intérprete quanto à situação concreta que esteja sob sua 

análise.  

 Ademais, convém ressaltar que o direito à vida, entendido como direito à própria 

existência e direito a uma vida digna, será analisado sob uma perspectiva 

preponderantemente individual e, no caso de sua compreensão como direito à proteção em 

face da biotecnologia, será utilizado um prisma primordialmente transindividual. A 

distinção adotada entre esses enfoques pode ser explicada com base na lição de Watanabe 

(2001, p. 740): 
“A necessidade de estar o direito subjetivo sempre referido a um titular 
determinado ou ao menos determinável impediu por muito tempo que os 
‘interesses’ pertinentes, a um tempo, a toda uma coletividade e a cada um 
dos membros dessa mesma coletividade, como, por exemplo, os 
‘interesses’ relacionados ao meio ambiente, à saúde, à educação, à 
qualidade de vida etc., pudessem ser havidos por juridicamente 
protegíveis. Era a estreiteza da concepção tradicional do direito subjetivo, 
marcada profundamente pelo liberalismo individualista, que obstava a 
essa tutela jurídica. Com o tempo, a distinção doutrinária entre ‘interesses 
simples’ e ‘interesses legítimos’ permitiu um pequeno avanço, com a 
outorga de tutela jurídica a estes últimos. Hoje, com a concepção mais 
larga do direito subjetivo, abrangente também do que outrora se tinha 
como mero ‘interesse’ na ótica individualista então predominante, 
ampliou-se o espectro de tutela jurídica e jurisdicional. Agora, é a própria 
Constituição Federal que, seguindo a evolução da doutrina e da 
jurisprudência, usa dos termos ‘interesses’ (art. 5º, LXX, b), ‘direitos e 
interesses coletivos’ (art. 129, III), como categorias amparadas pelo 
Direito.” 

 

No entanto, a adoção desses enfoques não significa que necessariamente o direito à 

vida entendido como direito à própria existência e direito a uma vida digna deva sempre 

ser tratado individualmente, e nem que o direito à vida como direito à proteção em face da 

biotecnologia sempre deva ser considerado um direito transindividual. Apenas 

enfatizaram-se os enfoques em um ou outro sentido para fundamentar as argumentações 
                                                 
20 A respeito do âmbito de proteção amplo do direito à vida, vide capítulo anterior. 
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dos capítulos subsequentes deste texto, especialmente no que pertine à análise das 

pesquisas com células-tronco embrionárias humanas em face da proteção jurídica do 

direito à vida. 

 Com isso, passemos por cada uma das possíveis compreensões do direito à vida, 

iniciando com sua caracterização como um direito à própria existência. 

 

2.1 DIREITO À VIDA COMO DIREITO À PRÓPRIA EXISTÊNCIA 

 

 O direito à vida expresso no artigo 5º da Constituição Federal pode ser entendido 

como direito do indivíduo à própria existência, ou seja, o direito de permanecer vivo, 

contrapondo-se a interferências no processo vital as quais possam resultar em morte. 

Segundo Dimoulis (2007, p. 397), trata-se do “direito à não interrupção dos processos 

vitais do titular mediante intervenção de terceiros e, principalmente, das autoridades 

estatais.”  

Outra definição, em sentido semelhante e sob esse mesmo prisma, entende que o 

direito à vida assegurado pela Constituição “proibiu a adoção de qualquer mecanismo que, 

em última análise, resulte na solução não espontânea do processo vital” (ARAÚJO; 

NUNES JÚNIOR, 2002, p. 98).  

E Cretella Júnior (1988, p. 183), também sob essa visão, sustenta como um dos 

sentidos do direito à vida garantido pela Constituição “o direito de continuar vivo, embora 

se esteja com saúde, relacionado à segurança física da pessoa humana, quanto a agentes 

humanos ou não, que possam ameaçar-lhe a existência”.  

 Já J. A. Silva (2007, p. 198) também identifica o direito à existência como um dos 

elementos integrantes do conteúdo do direito à vida, explicando que aquele consiste no 

direito de “estar vivo, lutar pelo viver, de defender a própria vida, de permanecer vivo, 

sendo o direito de não ter interrompido o processo vital senão pela morte espontânea e 

inevitável”. 

 Como se nota nas definições acima, trata-se aqui de compreender o direito à vida 

preponderantemente como um dos direitos de defesa,  também conhecidos como direitos 

individuais, liberdades públicas ou direitos civis21.  

 Na classificação de Vasak22, que divide os direitos humanos em três dimensões23 

(sendo a primeira dos direitos de liberdade, a segunda dos direitos de igualdade e a terceira 

                                                 
21 Dentre os direitos indicados como tal, temos o direito à vida, liberdade, igualdade (perante a lei), segurança 
e propriedade, além dos direitos políticos (direito de votar, ser votado) e de resistência à opressão. Vide, a 
esse respeito, V. A. Silva (2006). 
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dos direitos de solidariedade), o direito à vida, entendido como o direito à própria 

existência, caracteriza-se como um direito de primeira dimensão, cuja afirmação histórica 

remonta ao século XVIII24.  

 Esses direitos de primeira dimensão são também chamados direitos individuais pois 

são direitos dos indivíduos, considerados estes fora da sociedade e da história. Os direitos 

dessa dimensão garantem uma esfera de liberdade de atuação dos indivíduos contra 

ingerências estatais – as liberdades públicas negativas – e também as liberdades positivas – 

possibilidade de debater politicamente e influenciar no debate político, ainda que 

indiretamente.  

 Aliás, Ferreira Filho (2006, pp. 286-287) menciona que os direitos dessa primeira 

dimensão apresentam hostilidade contra o poder, em face da preocupação de armar os 

indivíduos de meios de resistência contra o Estado por meio de liberdades-limite (que 

estabelecem zona interdita à ingerência do Estado, como o direito de propriedade, a 

liberdade pessoal, de comércio e de religião) e liberdades-oposição (que armam o 

indivíduo contra o poder no próprio domínio deste, servindo como meio de oposição 

política, como a liberdade de imprensa, de reunião e manifestação). 

 Ressalve-se, no entanto, que essa metáfora da sucessão no tempo das dimensões de 

direitos fundamentais formulada por Vasak é criticada por apresentar alguma imprecisão 

no âmbito do Direito Internacional, pois alguns direitos sociais foram consagrados em 

convenções internacionais do trabalho a partir do surgimento da Organização Internacional 

                                                                                                                                                    
22 “A afirmação histórica dos direitos humanos é marcada pela mutação e constante renovação, desde a 
Antiguidade aos dias de hoje. Por isso, a abordagem tradicional do conteúdo dos direitos humanos é a da 
chamada ‘geração de direitos’. Tal teoria foi lançada pelo jurista francês de origem checa, Karel Vasak, que, 
em Conferência proferida no Instituto Internacional de Direitos Humanos no ano de 1979, classificou os 
direitos humanos em três gerações, cada uma com características próprias. Assim, a teoria geracional dos 
direitos humanos  divide os direitos protegidos em três (para alguns, quatro) gerações”. (A. C. RAMOS, 
2005, p. 82). 
23 Utiliza-se aqui o termo “dimensão” em vez de “geração” em face da advertência de Bonavides (2007, p. 
571): “o vocábulo ‘dimensão’ substitui, com vantagem lógica e qualitativa, o termo ‘geração’, caso este 
último venha a induzir apenas sucessão cronológica e, portanto, suposta caducidade dos direitos das gerações 
antecedentes, o que não é verdade.” 
24 De acordo com Ferreira Filho (2006, p. 286-288), o caráter individualista é o traço fundamental das 
declarações dos séculos XVIII e XIX e das editadas até a Primeira Guerra Mundial, marcando-as a 
preocupação de defender o indivíduo contra o Estado, este considerado um mal, embora necessário. 
Exemplos de tais declarações são os Forais e as Cartas de Franquia, na Idade Média, e a Declaração dos 
Direitos do Homem e do Cidadão, decorrente da Revolução de 1789. Esta última condicionou à proteção dos 
direitos individuais a própria existência de Constituição e estabeleceu em favor do indivíduo uma esfera 
autônoma de ação, delimitando assim o campo de interferência legítima do Estado com qualquer um. As 
primeiras declarações de direitos tinham a ideia geral de estabelecer por escrito um rol de direitos em favor 
de indivíduos, de direitos que seriam superiores ao próprio poder que os concedeu ou reconheceu. Dentre as 
causas do surgimento dessas Declarações dos séculos XVIII e XIX, Ferreira Filho indica os abusos do 
absolutismo daquele período; a base filosófico-religiosa dos dogmas cristãos e, principalmente, dos 
racionalistas (inseridos no iluminismo) e, ainda, o contexto econômico da época, com o crescimento 
econômico capitalista sofrendo resistência estatal e das antigas corporações, tornando a revolução 
individualista imprescindível para a consolidação e aceleração do progresso econômico, gerando o apoio, em 
geral, dos meios capitalistas e burgueses a tal revolução. 



 30

do Trabalho, em 1919, antes dos direitos de “primeira geração” no âmbito internacional, 

cujos diplomas surgiram após a Segunda Guerra Mundial25. 

 De qualquer modo, o que importa aqui destacar é que, no caso do direito à vida 

entendido como direito à própria existência, este se  caracteriza preponderantemente como 

um dos direitos de primeira dimensão considerando que, em geral, deve o Estado respeitar 

a continuidade do processo vital do titular do direito, não realizando interferências 

arbitrárias. Todavia, convém acrescer que cabe ao Estado, também, proporcionar as 

medidas que lhe competem para assegurar esse direito (como, por exemplo, a segurança 

pública). E, ainda, é pertinente fazer referência ao dever de terceiros respeitarem o direito 

da pessoa continuar existindo até a interrupção de sua vida por causas naturais. 

Nesse sentido, Tavares (2006, p. 491), ao identificar como uma das duas vertentes 

do direito à vida garantido pela Constituição Federal de 1988 o “direito de continuar vivo, 

permanecer existindo até a interrupção da vida por causas naturais”, menciona que a 

proteção de tal direito “se faz com a segurança pública, com a proibição da justiça privada 

e com o respeito, por parte do Estado, à vida de seus cidadãos”. 

 Ainda sob esse prisma, convém esclarecer que a Constituição Federal no artigo 5º, 

inciso XLVVII, a, excepciona expressamente a incolumidade do direito à vida encarado 

como direito à própria existência, ao admitir a pena de morte em casos de guerra declarada. 

De acordo com esse dispositivo, não haverá penas de morte “salvo em caso de guerra 

declarada, nos termos do art. 84, XIX.”26 

Ressalte-se que a aplicação da pena de morte em tempo de guerra somente é 

possível se prevista em lei anterior (para que se atenda às disposições constitucionais 

atinentes à reserva legal e anterioridade), como no caso de certos crimes indicados no 

Código Penal Militar (Decreto-lei nº 1.001/69). Trata-se, assim, de sanção penal, que pode 

ser aplicada como consequência jurídica da prática de certas infrações penais.27 

                                                 
25 Nesse sentido, A. C. Ramos (2005, p. 87), fundado na doutrina de Cançado Trindade, segundo o qual “a 
metáfora da sucessão no tempo não é perfeita, havendo até descompasso em face do Direito Internacional, no 
qual alguns direitos sociais foram consagrados em convenções internacionais do trabalho (a partir do 
surgimento da Organização Internacional do Trabalho em 1919), antes mesmo que os próprios direitos de 
‘primeira’ geração (cujos diplomas internacionais são do pós-Segunda Guerra Mundial)”. 
26 Acrescente-se, ainda, que há quem aponte também como autorização constitucional, além do caso do 
inciso XLVII do art. 5º, para intervenção direta no direito à vida, os artigos 142 e 144 da Constituição 
Federal, que se referem ao treinamento e atuação de corpos militares e de segurança pública com risco de 
morte violenta de seus integrantes e de civis no cumprimento do estrito dever legal (DIMOULIS, 2007, p. 
398). 
27Não faz sentido, portanto, alegar-se que a vedação constitucional da pena de morte expressa na 
Constituição Federal fundamenta a inconstitucionalidade de autorização legal às pesquisas com células-
tronco embrionárias humanas (disposta no art. 5º, da Lei nº 11.105/2005), em face da natureza jurídica 
diversa da pena em relação a essa autorização. Sobre isso, vide também capítulo 3. Além disso, convém 
registrar que, conforme a Constituição, a guerra deve ser declarada pelo Presidente da República, no caso de 
agressão estrangeira, com autorização do Congresso Nacional ou referendada por ele (quando ocorrida a 
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 Por outro lado, para precisar quando começa e termina a proteção jurídica do direito 

à vida – notadamente quando este é entendido como direito à própria existência – é 

necessário indicar os marcos temporais de início e fim desse direito.  

 No que pertine ao início da proteção do direito à vida, este estudo adota o 

posicionamento de que, no ordenamento jurídico brasileiro, o direito à vida passa a ser 

protegido, em geral, desde a concepção (com fulcro no art. 4º, 1, da Convenção Americana 

de Direitos Humanos, de 1969)28. Isso repercute em várias discussões, como aquelas 

referentes ao aborto e à reprodução assistida, incluindo-se aí as pesquisas com células-

tronco embrionárias humanas oriundas de fertilização in vitro, as quais serão analisadas 

mais detidamente em tópico posterior.  

Já o fim da proteção ao direito à vida – incluso o aspecto do direito à própria 

existência – ocorre perante o ordenamento jurídico brasileiro com  a morte encefálica. Isso, 

que já era indicado na Lei nº 8.489/92, tornou-se inconteste diante da Lei nº 9.434/97 

(mesmo com as alterações desta pela Lei nº 10.211, de 23.3.2001)29, a qual indica o critério 

da morte encefálica para definir a partir de quando uma pessoa está morta e, com base 

nisso, disciplina a retirada e transplante de tecidos, órgãos e partes do corpo humano, com 

fins terapêuticos e científicos, dentre outros aspectos30.  

Aliás, comentando esse assunto, Dimoulis (2007, p.398) expõe que a Lei nº 9.434, 

de 2.2.1997, a qual “regulamenta a retirada de órgãos ‘post mortem’, fixa como critério 

temporal a morte encefálica, que deve ser constatada de acordo com procedimentos 

definidos por resolução do Conselho Federal de Medicina (art. 3º)”. 

Anote-se, ainda, que tal lei foi regulamentada pelo Decreto nº 2.268/97. E além das 

                                                                                                                                                    
declaração de guerra no intervalo das sessões legislativas - art. 84, XIX, da Constituição Federal). A 
execução da pena de morte deve ocorrer nos termos do Código Penal Militar e Código de Processo Penal 
Militar (Decreto-lei nº 1.1002/69), após sentença condenatória transitada em julgado e depois de 7 dias da 
comunicação ao Presidente da República de tal aplicação. Acrescente-se, ainda, que apesar do artigo 57 e 
parágrafo único do Código Penal Militar excluir a necessidade de comunicação ao Presidente, ao admitir a 
execução imediata da pena quando o exigir o interesse da ordem e da disciplina militares, o item 6 do art. 4º 
da Convenção Americana de Direitos Humanos, internalizada no direito brasileiro, dispõe que “toda pessoa 
condenada à morte tem direito a solicitar anistia, indulto ou comutação da pena, os quais podem ser 
concedidos em todos os casos. Não se pode executar a pena de morte enquanto o pedido estiver pendente de 
decisão ante a autoridade competente”. A esse respeito, vide Moraes (2007, p. 243 e seguintes). 
28 Vejamos o teor da Convenção Americana de Direitos Humanos, de 1969, artigo 4º, 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”. Em tópicos posteriores deste trabalho este 
assunto será analisado mais pormenorizadamente. 
29 Registre-se que a Lei nº 8.489, de 18 de novembro de 1992 foi regulamentada pelo Decreto nº 879, de  22 
de julho de 1993, sendo ambos revogados expressamente pela a Lei nº 9.434/1997, que atualmente está em 
vigor.  
30 Segundo o art. 3º da Lei 9.434/97, a retirada post mortem de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano 
destinados a transplante ou tratamento deverá ser precedida de diagnóstico de morte encefálica, constatada e 
registrada por dois médicos não participantes das equipes de remoção e transplante, mediante a utilização de 
critérios clínicos e tecnológicos definidos por resolução do Conselho Federal de Medicina. 
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diretrizes oriundas deste, a Resolução do Conselho Federal de Medicina nº 1.480/97 dá 

subsídios técnicos para a aplicação dessa lei, definindo requisitos para o diagnóstico de 

morte encefálica31.  

 Esse critério legal da morte encefálica para considerar o fim do direito à vida no 

âmbito do ordenamento jurídico brasileiro gera repercussão na discussão sobre o início da 

proteção ao direito à vida.  

 Isso porque há quem sustente que, se a morte encefálica é critério para definir o fim 

da proteção jurídica à vida, então o início da vida ocorreria somente diante de um sistema 

cerebral funcionando regularmente (aferido a partir de eletroencefalograma que denuncie 

ondas cerebrais do feto) ou a partir da fase do desenvolvimento embrionário em que se 

formam os primeiros rudimentos de um sistema nervoso32. 

 Além disso, no que pertine à relação do direito à existência com o valor da vida 

humana - que lhe é inerente - nota-se que um enfoque instrumental desse valor (consistente 

em levar em conta o quanto o fato de uma pessoa estar viva serve aos interesses dos 

outros) tem fundamentado debates como o das pesquisas com células-tronco obtidas a 

partir de embriões humanos que são destruídos após o processo de extração daquelas. 

 Sob esse enfoque, em se admitindo ter o embrião assegurado o direito à vida 

(entendido este como direito à própria existência), afirma-se que a destruição daquele, para 

fins de extração de células-tronco, estaria justificada por haver uma expectativa de 

utilização dessas células-tronco embrionárias em pesquisas e terapias que podem 

eventualmente possibilitar a cura de inúmeras doenças hoje tidas como incuráveis, 

beneficiando a vida e a saúde de inúmeras pessoas, mesmo que ofendendo o direito à vida 

dos embriões. 

 De outro lado, contrapõe-se ao enfoque instrumental aquele que atribui à vida 

humana um valor intrínseco (tratando qualquer forma de vida humana como algo que 

devemos respeitar e proteger por ser maravilhosa em si mesma, sagrada, que vale porque e 

apenas quando existe), pois sob este ponto de vista é possível entender que uma vida que 

tenha começado é muito importante que floresça e não se perca, mesmo que em fase 
                                                 
31 “A pesquisa de reflexos supra espinhais específicos constitui a base do diagnóstico clínico da morte 
encefálica, conforme determinação da Resolução do Conselho Federal de Medicina n. 1.480/97, que dá 
subsídios técnicos para a aplicação da Lei n. 9.434/97, ao definir os requisitos para o diagnóstico de morte 
encefálica.[...] A atual lei pátria para transplantes de órgãos remete à Resolução n. 1.480/97 do Conselho 
Federal de Medicina para o estabelecimento do diagnóstico de morte encefálica, que torna possível a 
captação de órgãos vitais.” (VILLAS-BÔAS, 2005, p. 23-24). 
32 Essa questão será debatida de modo mais pormenorizado neste estudo em alguns tópicos do capítulo 3. 
Acresça-se a ela, a discussão sobre a interrupção da gravidez de feto anencéfalo, que trata, dentre outros 
argumentos, da exigência, ou não, de um certo grau de desenvolvimento cerebral que permita a viabilidade 
da vida extra-uterina para a caracterização do crime de aborto, nos termos do Código Penal brasileiro, 
questionada perante o Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
(ADPF) nº 54. 
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embrionária, não se justificando a referida destruição de embriões humanos – com 

possibilidade de desenvolvimento viável em caso de eventual implantação in utero - para 

obtenção de células-tronco embrionárias33. 

 Feitas essas considerações, a seguir será exposto o direito à vida entendido como 

um direito à vida digna, incorporando outros aspectos à discussão. 

 

2.2 DIREITO À VIDA DIGNA 

 

 É possível considerar que, além do direito à própria existência, o direito à vida 

engloba a proteção a uma vida digna, ensejando que o Estado deixe de tomar condutas 

(comissivas ou omissivas) que agridam a vida concatenada com a dignidade humana. 

Assim, dentre outras considerações, é possível sustentar que as pessoas passam a ter direito 

não só de não ter sua vida interrompida, mas também a acesso aos meios de subsistência.34 

 Esse outro sentido que toma o direito à vida remonta à segunda dimensão dos 

direitos fundamentais (que pode ser denominada direitos de igualdade, na classificação de  

Vasak, já referida em item anterior), a qual abarca os chamados direitos econômicos e 

sociais. 

 No que pertine à afirmação histórica dos direitos fundamentais de segunda 

dimensão, estes surgem no cenário decorrente da Revolução Industrial, nos séculos XVIII 

e XIX, em que o indivíduo, embora guarnecido contra eventuais arbitrariedades do Estado 

(em face dos diversos instrumentos legais oriundos da primeira dimensão de direitos 

fundamentais), viu-se sem nenhum respaldo estatal diante dos efeitos do novo sistema 

econômico, que gerou péssimas condições de vida aos trabalhadores do século XIX.  

 Os efeitos perversos desse novo sistema desencadearam várias greves, agitações e 

sublevações pela Europa, como as Revoluções na França e na Alemanha de 1848, a 

Comuna de Paris, de 1871, e a Revolução Russa, de 1917, com o desenvolvimento do 

sindicalismo, anarquismo, socialismo e a subscrição da Encíclica Rerum Novarum, pelo 

Papa Leão XIII, em 1891 (LEWANDOSWSKI, 2005, p. 174). 

 Diante da crescente pressão das massas, aliada à maior participação dos cidadãos 

nas decisões políticas propiciada pela primeira dimensão dos direitos fundamentais, o 

                                                 
33 Essa contraposição de enfoques em torno do valor vida humana pode ser, de certo modo, inferida nos 
debates ocorridos no âmbito da ação direta de inconstitucionalidade nº 3510-0-DF, que será analisada de 
modo mais pormenorizado no capítulo 3 deste estudo. 
34 Nesse sentido, Moraes (2007, p. 76) afirma que, em face da Constituição Federal, cabe ao Estado assegurar 
o direito à vida em sua dupla acepção, “sendo a primeira relacionada ao direito de continuar vivo e a segunda 
de se ter vida digna quanto à subsistência”. 
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Estado passa a conferir aos indivíduos, enquanto membros da coletividade, os direitos 

econômicos, sociais e culturais - denominados direitos fundamentais de segunda dimensão 

(LEWANDOWSKI, 2005, p. 174; FERREIRA FILHO, 2007, pp. 42-43). 

 A Revolução Industrial, no plano fático, e o ideário socialista, na esfera intelectual, 

dentre outros aspectos, transformam o homem natural dos iluministas (abstrato, titular de 

direitos eternos e imutáveis) no indivíduo real. Revela-se um novo tipo de homem, situado, 

concreto, trabalhador do presente, que passou a ser o novo sujeito de direitos 

(LEWANDOWSKI, 2005, p. 174). 

 Dentre os principais direitos econômicos, sociais e culturais é possível citar o 

direito à saúde, educação, previdência social, habitação, entre outros. Daí eles serem 

denominados direitos de igualdade, já que garantem a concretização das liberdades 

abstratas da primeira dimensão àquelas pessoas menos favorecidas da sociedade (A. C. 

RAMOS, 2005, p. 85). Aliás, para Lafer (1988, p. 127), a primeira dimensão de direitos foi 

complementada pelo legado do socialismo, ou seja, as reivindicações dos desprivilegiados 

para que passassem a ter direito de participar do bem-estar social, motivo pelo qual os 

direitos de segunda dimensão do welfare state são direitos de crédito do indivíduo em 

relação à coletividade.  

 E é nesse contexto que se insere o direito à vida sob o enfoque da vida digna. O 

direito à vida deixa de ser apenas o direito da pessoa continuar existindo, passando a 

abarcar um direito a meios de subsistência mínimos, dentre outros aspectos. 

 Todavia, no que pertine à definição de quais seriam esses meios de subsistência 

mínimos e demais aspectos açambarcados pelos direito à vida digna, a doutrina tem 

variado em sua especificação. 

 Assim, Cretella Júnior (1988, p. 183), embora não mencione expressamente a 

dignidade da pessoa humana em suas ponderações, sustenta que o direito à vida assegurado 

pela Constituição apresenta, como um de seus sentidos, o direito de subsistência, ligado ao 

direito de prover a própria existência, mediante trabalho honesto (sendo poder-dever do 

Estado proteger o trabalho, como meio de subsistência, assegurando-lhe condições para 

concretizar-se). 

 Já outros autores explicitamente mencionam que o direito à vida implica também 

assegurar um nível mínimo de vida, compatível com a dignidade humana, e passam a 

enumerar alguns direitos que estariam inseridos em tal mínimo. Nesse sentido, Tavares 

(2006, p. 491), por exemplo, sustenta que um nível mínimo de vida, compatível com a 

dignidade humana, inclui os direitos à alimentação adequada, ao vestuário, à moradia, à 

saúde, à educação, à cultura e ao lazer.  
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Em sentido semelhante, Moraes (2007, p. 76) menciona que o direito a um nível de 

vida adequado com a condição humana enseja o direito à alimentação, vestuário, 

assistência médico-odontológica, educação, cultura, lazer e demais condições vitais, 

fundamentando-se nos seguintes termos: 
 
“o Estado deverá garantir esse direito a um nível de vida adequado com a 
condição humana respeitando os princípios fundamentais da cidadania, 
dignidade da pessoa humana e valores sociais do trabalho e da livre 
iniciativa; e, ainda, os objetivos fundamentais da República Federativa do 
Brasil de construção de uma sociedade livre, justa e solidária, garantindo 
o desenvolvimento nacional e erradicando-se a pobreza e a 
marginalização, reduzindo, portanto, as desigualdades sociais e regionais. 
Dessa forma, ao Estado cria-se uma dupla obrigação:  
- obrigação de cuidado a toda pessoa humana que não disponha de 
recursos suficientes e que seja incapaz de obtê-los por seus próprios 
meios;  
- efetivação de órgãos competentes públicos ou privados, através de 
permissões, concessões ou convênios, para prestação de serviços públicos 
adequados que pretendam prevenir, diminuir ou extinguir as deficiências 
existentes para um nível mínimo de vida digna da pessoa humana.” 

  

J. A. Silva (2007, p. 198), por sua vez, relaciona no conteúdo do direito à vida a 

dignidade humana, tratada neste tópico, além de alguns dos direitos de liberdade, 

mencionados no tópico anterior, como o direito à privacidade, o direito à integridade 

físico-corporal, o direito à integridade moral e, notadamente, o direito à existência. 

 Ademais, ainda há quem afirme que carece de importância jurídica no Brasil o 

debate acerca do direito à vida, tomado em conjunto com a dignidade humana, ensejar o 

direito a um nível adequado de vida pois, aqui, a Constituição Federal garante uma longa 

série de direitos sociais e difusos que tutelam a qualidade de vida, não havendo 

necessidade de ampliação da proteção do direito à vida para essa área, devendo ele ser 

entendido apenas como direito de defesa, ou seja, direito à própria existência. 

 Esse é o entendimento de Dimoulis (2007, pp. 397-398), ao comentar que parte da 

doutrina entende que: 

 
“além da proteção da existência física, o direito à vida abrange a 
pretensão a certa qualidade de vida, excluindo ações e omissões do 
Estado que agridam a dignidade humana e privem a pessoa do acesso aos 
meios de subsistência, isto é, da reprodução adequada da própria vida 
(alimentação, vestuário, moradia, atendimento médico etc.). O debate 
carece de importância jurídica no Brasil, pois a CF garante uma longa 
série de direitos sociais e difusos que tutelam a qualidade de vida, sendo 
desnecessário ampliar a área de proteção do direito à vida para obter o 
mesmo resultado. Assim sendo, o direito à vida deve ser entendido como 
direito de defesa, correspondendo à proibição de agressão fatal aos 
processos vitais.” 
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 No que pertine ao objeto do presente estudo, o que mais importa nessa discussão é 

inferir um pressuposto ínsito a tais questionamentos: a mútua implicação entre o direito à 

vida e a dignidade da pessoa humana. 

 É a partir da interação desses dois princípios que se sustentam alguns argumentos 

em questões polêmicas, como o debate acerca da possibilidade jurídica, ou não, das 

pesquisas com células-tronco embrionárias humanas. 

 Com isso, há quem sustente que essas pesquisas, mesmo que ensejem a destruição 

de embriões com potencialidade de desenvolvimento viável (no caso de eventual 

implantação in utero), não atentam contra a dignidade humana, tomando por base uma 

visão instrumental do valor vida humana ínsito (ao menos potencialmente) em tais 

embriões, já que há perspectivas dessas pesquisas curarem diversas doenças até agora tidas 

como incuráveis, melhorando a vida e a saúde – abrangida pelo direito à vida digna - de 

inúmeras pessoas. 

 Essa linha de argumentação considera que a impossibilidade prática de um embrião, 

sem perspectiva de implantação no útero materno, desenvolver-se indica que, em verdade, 

um tratamento conforme a dignidade humana seria a permissibilidade das pesquisas em 

prol do direito à vida (no sentido de vida digna – que inclui o direito à saúde) de inúmeras 

pessoas. 

 Nesse sentido, Alarcón (2004, pp. 148-149) menciona: 

 
“o uso das células-tronco ou células somáticas está plenamente 
legitimado e encontra suporte nos estatutos constitucionais 
contemporâneos. É que essas células podem transformar-se em células 
especializadas, oferecendo a possibilidade de curar as doenças genéticas, 
ou seja, preservando a vida, eventualmente, a dignidade de uma pessoa. É 
justo reconhecer que alguns críticos manifestam que o fato de algumas 
dessas células-tronco ou somáticas serem retiradas de embriões que são 
destruídos durante os primeiros dias, atenta contra o próprio direito à 
vida; portanto, não haveria permissão jurídica para essa terapia. 
Entretanto, na prática, aqueles embriões utilizados como doadores de 
células com finalidades de terapia genética são os rejeitados pelas clínicas 
de fertilidade, que não são implantados no útero da mãe. Eles, ao final, 
são destruídos de qualquer maneira, ou congelados e esquecidos. [...]. A 
nosso ver, a evolução dos direitos fundamentais e da Ciência Genética 
outorgam o subsídio neste caso em particular, para decidir tranquilamente 
em favor da permissão jurídica para, no intuito de preservar a vida de 
todos, realizar práticas de terapias genéticas em células somáticas ou 
células-tronco de embriões que seriam destruídos por não serem 
implantados no útero das potenciais mães. Ressalve-se que tal 
autorização é apenas para práticas que conduzam à eliminação de 
doenças genéticas, nunca para fins eugênicos.” 
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 E, de outro lado, há quem sustente atentar contra a dignidade humana a utilização 

de embriões humanos como meros instrumentos, fundando a argumentação em um enfoque 

do direito à vida baseado no valor intrínseco da vida humana, sendo que a dignidade 

humana estaria a reforçar esse valor que lhe é inerente e não deve ser violado a pretexto de 

pesquisas e tratamentos em prol de terceiras pessoas, mesmo que sob a justificativa de 

melhorar-lhes a qualidade de vida. Alguns outros assuntos, como a vedação de 

comercialização de embriões humanos e a proteção daqueles que se submetem a 

tratamentos oriundos das pesquisas com células-tronco embrionárias humanas, também se 

relacionam a essa perspectiva. 

 O debate na ação direta de inconstitucionalidade nº 3510-0-DF (já referida e que 

será melhor analisada em tópicos seguintes deste estudo), tratou dessa mútua implicação 

entre o direito à vida e a dignidade humana e contou com argumentações em ambos os 

sentidos. 

 Todavia, para uma compreensão atual do direito à vida, não basta entendê-lo apenas 

como um direito à existência e a uma vida digna. Isso porque o desenvolvimento da 

biotecnologia trouxe um outro ponto de vista, que será a seguir exposto. 

 

2.3 DIREITO À VIDA COMO DIREITO À PROTEÇÃO EM FACE DA 

BIOTECNOLOGIA. 

 

 O direito à vida, diante dos avanços da biotecnologia (especialmente no final do 

século XX35 e início do século XXI36), pode ser encarado também como direito à proteção 

em face das novas descobertas nesse campo. Essa proteção deve ocorrer não só do ponto 

de vista da vida de cada indivíduo, mas também levando em conta um enfoque 

transindividual, referente à vida das pessoas em geral, das presentes e futuras gerações. 

 A proteção em face da biotecnologia do ponto de vista precipuamente individual 

está interligada com os tópicos anteriores, que tratam da proteção da existência (e outros 
                                                 
35 Segundo Fernandes (2005, pp. 23-24), “somente no século XX, a partir do conhecimento mais 
aprofundado das ciências médicas, é que aconteceram grandes descobertas no campo da genética. A década 
de 70 foi decisiva para a evolução das procriações artificiais.” Ainda conforme tal autora “em 1953, os 
cientistas ingleses James B. Watson e Francis H. C. Crick descobriram a estrutura em hélice do DNA; esta 
descoberta deu origem à genética molecular, considerada como marco inicial da engenharia genética.” Além 
disso, menciona que “entre 1970 e 1975, vários geneticistas realizaram estudos sobre fertilização in vitro com 
óvulos humanos, coleta de espermatozóides e óvulos, formação de embriões extracorporeamente e sua 
posterior implantação no útero. Mas foi somente no final da década de 1970 que tivemos notícia do 
nascimento do primeiro bebê de proveta na Inglaterra.” 
36 Um marco desses avanços é a conclusão do Projeto Genoma Humano, iniciado na década de 90, que 
identificou os genes e pares de nucleotídeos que compõem a molécula do DNA, sendo que o consórcio 
internacional Hugo (Human Genome Organization) anunciou  oficialmente, em 14 de abril de 2003, o 
término do sequenciamento das três bilhões de bases de DNA da espécie humana (ROCHA, 2008, pp. 24-
26). 
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direitos ligados a ela) e da vida digna. Relacionado à primeira dimensão dos direitos 

fundamentais, por exemplo, encontra-se o dever do prévio consentimento esclarecido dos 

sujeitos da pesquisa ou dos genitores (no caso de pesquisas com células-tronco 

embrionárias obtidas de embriões humanos)37. No que pertine à segunda dimensão, 

encontram-se, por exemplo, vedações à execução de terapias em pessoas de modo 

contrário à dignidade da pessoa humana.38 

 De modo semelhante, R. P. Silva (2003, pp. 26-27) sustenta: 

 
“no âmbito do biodireito, como é próprio dos direitos humanos, 
concorrem simultaneamente as três dimensões. Um exemplo da 
multidimensionalidade do biodireito é a disciplina da investigação 
geneterapêutica envolvendo seres humanos. À dimensão da liberdade se 
relaciona a obrigação do prévio consentimento esclarecido dos sujeitos da 
pesquisa. À dimensão da igualdade, a articulação entre a qualidade da 
pesquisa e as obrigações de cuidado em termos universais, garantindo o 
acesso dos sujeitos da pesquisa aos melhores cuidados disponíveis 
durante e após a experimentação e interditando o recurso ao placebo tão 
logo disponíveis tratamentos eficazes. Também é baseada na dimensão da 
igualdade a proteção diferenciada das categorias de sujeitos considerados 
mais vulneráveis.” 

  

Todavia, o que será debatido de modo mais pormenorizado neste tópico é o direito 

à proteção em face da biotecnologia em um âmbito transindividual e ligado à terceira (e/ou 

quarta - para aqueles que a admitem) dimensão dos direitos fundamentais39. 

 Assim, passa-se a explicar, ainda que brevemente, acerca da terceira e quarta 

dimensões de direitos fundamentais, além de como nelas se insere o direito à vida - 

encarado como proteção em face da biotecnologia. 

 De acordo com Ferreira Filho (2007, pp. 57-58), ao lado da primeira e segunda 

dimensões de direitos fundamentais (já comentadas nos tópicos anteriores), há uma 

terceira, a dos direitos de fraternidade ou solidariedade, completando o lema da Revolução 

Francesa. 

Nessa terceira dimensão40 incluem-se o direito à paz41, ao desenvolvimento, ao 

respeito ao patrimônio comum da humanidade, ao meio ambiente. Esses direitos têm 

                                                 
37 A respeito da necessidade de consentimento esclarecido, incluindo-se em tal exigência as pesquisas com 
células-tronco embrionárias humanas, vide capítulo 3 deste estudo. 
38  A respeito de pesquisas com células-tronco embrionárias humanas, o direito à vida e a dignidade da 
pessoa humana, vide outros comentários no capítulo 3 deste estudo. 
39 Registre-se que Bonavides (2006, pp. 15-22) refere-se em artigo a uma quinta “geração” de direitos 
fundamentais, inserindo nela o direito à paz. 
40 Segundo Lewandowski (2005, p.175), “com a explosão demográfica, as guerras mundiais, as agressões ao 
meio ambiente, a competição econômica internacional, em suma, com a globalização dos problemas do 
homem, sobretudo a partir da segunda metade do século XX, surgiu uma nova classe de direitos, que se 
convencionou chamar direitos de solidariedade ou de fraternidade, ou seja, direitos de terceira geração.”. 
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origem no Direito Internacional (nas reuniões da Organização das Nações Unidas - ONU, 

Organização das Nações Unidas  para a Educação, Ciência e Cultura - UNESCO e 

documentos dessas entidades) e contam com algum reconhecimento no direito 

constitucional dos Estados, como no caso da Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988, a qual deu guarida a essa tendência, por exemplo, ao dispor sobre o direito 

ao meio ambiente (no art. 225). 

 Essa terceira dimensão não é aceita por todos os doutrinadores, havendo debate, por 

exemplo, em relação à titularidade dos direitos de terceira dimensão no aspecto 

transindividual. De acordo com Ferreira Filho (2007, pp. 64-65), em se considerando como 

titular de um direito não uma pessoa física, mas sim o povo, que não tem personalidade 

jurídica e consiste na dimensão pessoal do Estado, isso leva a questionamento sobre a 

existência de direitos sem titular ou a respeito da correição de se atribuir ao Estado direitos 

fundamentais42.  

 A quarta dimensão dos direitos fundamentais, por sua vez, consiste, segundo  

Lewandowski (2005, p. 175) em direitos oriundos de novas carências enfrentadas pelos 

seres humanos, notadamente em virtude do avanço da tecnologia da informação e da 

bioengenharia, gerando, por exemplo, busca de proteção contra as manipulações genéticas. 

No mesmo sentido, Bobbio (2004, p. 25) menciona “novas exigências”, as quais ele chama 

de “direitos de quarta geração, referentes aos efeitos cada vez mais traumáticos da pesquisa 

biológica, que permitirá manipulações do patrimônio genético de cada indivíduo.” 

 Essa quarta dimensão também não está pacificada na doutrina, havendo aqueles que 

ignoram ou negam sua existência43, além daqueles que divergem quanto ao seu conteúdo44. 

                                                                                                                                                    
41 Bonavides (2006, pp. 19-22), no entanto, sustenta que o direito à paz consiste em direito fundamental da 
quinta “geração”. Segundo tal autor “é possível proclamar também, em regiões teóricas, o direito à paz por 
direito da quinta geração.” 
42 Segundo Ferreira Filho (2007, p. 65) “o direito ao desenvolvimento, o direito ao meio ambiente e o direito 
à comunicação podem ser vistos como direitos individuais. Seu titular pode ser uma pessoa física. Mas os 
dois primeiros pelo menos também são vistos como direitos de todos, do povo. Ora, este – em termos de 
direito positivo – não tem personalidade. Assim, surge um problema para o jurista, qual seja o de um direito 
sem titular (jurídico). Já o direito à paz, o direito à autodeterminação, o direito ao patrimônio comum da 
humanidade não podem ter como titular senão o povo. É verdade que o povo constitui a dimensão pessoal do 
Estado, assim esses direitos indiretamente poderiam ser encarados como direitos do Estado. A Carta africana 
tem essa opinião quanto ao direito à paz, na medida em que o faz proibir atividades subversivas da ordem de 
outro Estado. Mas será correto atribuir ao Estado direitos fundamentais?”. 
43 Ferreira Filho (2007, pp. 67-69; 2003, p. 284), por exemplo, não faz nenhuma referência em sua obra à 
quarta dimensão dos direitos fundamentais e apresenta crítica ao que chama de vulgarização ou 
inflacionamento de direitos. Além disso, Barros (s. a.), após explicar as três primeiras “gerações” de direitos 
fundamentais, menciona que o modismo de descobrir mais e mais “gerações” tumultua a tipificação, 
estorvando a eficiência dos direitos humanos, levando a uma relativa ineficácia .  
44 Por exemplo, Bonavides (2007, p. 571) menciona serem direitos de quarta “geração” o direito à 
democracia, à informação e ao pluralismo e Tavares (2006, p. 423) sustenta parecer mais acertado “falar, na 
quarta dimensão, de uma diferenciação de tutela quanto a certos grupos sociais, como, por exemplo, as 
crianças e os adolescentes, a família, os idosos, os afro-descendentes etc.”. 
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 Todavia, no presente estudo, a par dessa polêmica acerca das dimensões de direitos 

fundamentais, aceita-se considerar o direito à vida como direito à proteção em face da 

biotecnologia sob o enfoque transindividual, até porque, dentre outros aspectos, a defesa de 

direitos transindividuais em Juízo se encontra amparada na legislação brasileira (como 

consta do Código de Defesa do Consumidor – Lei nº 8.078/90 - e Lei de Ação Civil 

Pública – Lei nº 7.347/85; artigos 129, III, e 5º, LXX, b, da Constituição Federal).45 

 A partir disso, cabe argumentar que o enfoque de proteção ao direito à vida, sob o 

ângulo transindividual, pode ser encontrado na disciplina do direito ao meio ambiente. 

 Essa mútua implicação entre direito à vida e direito ao meio ambiente, aliás, é 

inferida na doutrina de Alexy (2005, pp. 34-35), ao comentar a máxima importância do 

objeto dos direitos fundamentais no direito alemão, ressaltando que a proteção à vida e à 

integridade física tem um novo papel com consequências de grande transcendência no 

concernente ao direito nuclear e do meio ambiente, por exemplo46. 

 O direito ao meio ambiente, considerado um direito fundamental da categoria dos 

direitos de solidariedade, é positivado no art. 225 da Constituição Federal mediante a 

afirmação de que “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 

uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e 

à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.  

 O direito à vida, de certo modo, integra o direito ao meio ambiente no âmbito do 

ordenamento jurídico brasileiro, pois a Constituição menciona expressamente o valor 

“sadia qualidade de vida”, em relação ao qual o meio ambiente ecologicamente equilibrado 

é considerado pelo dispositivo como essencial. 

 Além disso, essa conexão entre direito à vida – notadamente no aspecto de proteção 

em face da biotecnologia - e direito ao meio ambiente encontra-se expressa também nos 

incisos II e V, do § 1º, do artigo 225 da Constituição Federal, segundo os quais, para 

assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente, incumbe ao Poder Público preservar a 

diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades 

dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético, além de controlar a produção, a 

comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para 

a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente. 

 Comentando isso, J. A. Silva (2007, p. 848-849) afirma que a Constituição Federal 

indica que a qualidade do meio ambiente é um imperativo do Poder Público para assegurar 
                                                 
45 Sobre o controle estatal das pesquisas  e terapias com células-tronco embrionárias humanas para a defesa 
do direito à vida sob o enfoque transindividual, vide capítulo 3 deste estudo. 
46 “[...] Otros derechos fundamentales han de mencionarse tan solo com el fin de reconocer su contenido 
fundamental: [...] la protección de la vida y la integridad física, que juega um nuevo papel com consecuencias 
de gran trascendencia em lo concerniente al Derecho nuclear y del medio ambiente, por ejemplo.” 
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a saúde, o bem-estar do homem, as condições de seu desenvolvimento e que, em verdade, 

o direito fundamental à vida deve orientar todas as formas de atuação no campo da tutela 

do meio ambiente: 
“A Constituição, com isso, segue, e até ultrapassa, as Constituições mais 
recentes (Bulgária, art. 31, ex-URSS, art. 18, Portugal, art. 66, Espanha, 
art. 45) na proteção do meio ambiente. Toma consciência que a 
‘qualidade do meio ambiente se transformara num bem, num patrimônio, 
num valor mesmo, cuja preservação, recuperação e revitalização se 
tornaram num imperativo do Poder Público, para assegurar a saúde, o 
bem-estar do homem e as condições de seu desenvolvimento’. Em 
verdade, para assegurar o direito fundamental à vida. As normas 
constitucionais assumiram a consciência de que o direito à vida, como 
matriz de todos os demais direitos fundamentais do homem, é que há de 
orientar todas as formas de atuação no campo da tutela do meio 
ambiente”.47 

 

 Essa mútua implicação do direito à vida e direito ao meio ambiente, somada a esses 

dispositivos constitucionais48, indicam que o direito à vida como proteção em face da 

biotecnologia relaciona-se diretamente ao princípio da precaução, o qual é mencionado 

pela doutrina ligada ao direito ambiental. 

 O princípio da precaução49, de acordo com Derani (2008, p. 152), liga-se ao 

afastamento de perigo e segurança das gerações futuras, além da sustentabilidade 

ambiental das atividades humanas. Traduz-se pela busca da proteção da existência humana, 

seja pela proteção de seu ambiente, seja pelo asseguramento da integridade da vida 

humana. 

 E segundo fundamentação do voto do Ministro  Lewandowski na ação direta de 

inconstitucionalidade n. 3510-0-DF, quando de sua abordagem sobre o direito à vida em 

uma perspectiva coletiva (na análise da autorização legal das pesquisas com células-tronco 

embrionárias humanas), a precaução resume-se nos seguintes elementos: 
 
“i) a precaução diante de incertezas científicas; ii) a exploração de 
alternativas a ações potencialmente prejudiciais, inclusive a da não-ação; 
iii) a transferência do ônus da prova aos seus proponentes e não às 
vítimas ou possíveis vítimas; e iv) o emprego de processos democráticos 
de decisão e acompanhamento dessas ações, com destaque para o direito 
subjetivo ao consentimento informado” 

 
                                                 
47 Ressalve-se, no entanto, que J. A. Silva (2007, p. 849) prossegue em sua lição sustentando a 
preponderância do direito à vida quanto aos demais direitos fundamentais, o que é refutado neste estudo, 
conforme capítulo 1. 
48 Ressalte-se haver também outros dispositivos de direito interno e diplomas internacionais que tratam do 
princípio da precaução e que serão comentados no capitulo 3 deste estudo, como a Lei n. 11.105, de 24 de 
março de 2005 (Lei de Biossegurança), no caput de seu artigo 1º. E, na Constituição Federal de 1988, há 
quem deduza tal princípio do artigo 196 (além do já referido artigo 225, § 1º, incisos II e V), conforme será a 
seguir explicado. 
49 Para outras considerações sobre o princípio da precaução, vide capítulo 3. 
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 Na Constituição Federal de 1988 também é possível inferir o princípio da 

precaução de outro direito correlato do direito à vida: o direito à saúde, conforme o contido 

no artigo 196, o qual dispõe que a “saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, 

proteção e recuperação.” 

 Ademais, explicando a precaução em sede de segurança sanitária, Aith (2007, p. 

241) sustenta que esta “é voltada a evitar, reduzir ou eliminar os riscos incertos, ainda 

desconhecidos do ser humano no estágio de desenvolvimento científico atual.” Tal autor 

também menciona que precaução não se confunde com prevenção, que é voltada a “evitar, 

reduzir ou eliminar os riscos certos e conhecidos existentes nas diversas atividades 

humanas.” 

 Aqui, no que pertine ao enfoque dado ao valor vida humana mencionado por  

Dworkin50, prepondera o aspecto do valor intrínseco da vida no sentido de preocupação 

não só com a geração atual, mas também com as gerações ainda por vir, por considerar 

intrinsecamente importante que a raça humana continue a existir, sendo importante que as 

pessoas não apenas vivam, mas vivam bem, o que torna necessário deixar às futuras 

gerações um justo quinhão de recursos naturais e culturais. 

 Enfim, é nesse sentido que deve ser entendido o direito à vida como direito à 

proteção  em face da biotecnologia: precaução e eventual reparação decorrente de 

atividades biotecnológicas, em prol do intrínseco valor da vida humana atinente às 

gerações atuais e futuras. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
50 Vide início deste capítulo. 
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3 O INÍCIO DA PROTEÇÃO AO DIREITO À VIDA E O DEBATE 

SOBRE A PESQUISA COM CÉLULAS-TRONCO EMBRIONÁRIAS 

HUMANAS 
 

 Neste novo milênio, os avanços atuais e as grandes promessas na seara das ciências 

biomédicas, notadamente no campo da genética – como a conclusão do mapeamento da 

sequência do genoma humano, medicamentos e terapias genéticas por meio das células-

tronco embrionárias humanas – geram expectativas da Medicina superar seus limites no 

tratamento de diversas doenças possibilitando, por exemplo, a restauração de funções 

orgânicas de tecidos cardíacos ou cerebrais lesionados, perdidas em decorrência de 

processos traumáticos diversos.51 

 De acordo com Okarma (2006, pp. 3 e 8-12), o tratamento com células-tronco tem 

potencial que permite a correção permanente do mau funcionamento de certos órgãos, por 

meio da injeção de células de funcionamento saudável, desenvolvidas a partir de células-

tronco, o que se denomina medicina regeneradora52. 

 Definindo de modo mais preciso a medicina regenerativa (também denominada de 

terapia celular), Zago (2006a, pp. 112-113) explica: 

 
“a medicina regenerativa ou terapia celular procura empregar células-
tronco embrionárias ou células-tronco de adultos, dirigindo sua 
diferenciação no sentido de um tecido específico para repor ou reparar 
tecidos lesados ou destruídos, como a recuperação da medula óssea, de 
tecido neurológico (doença de Parkinson, lesão da medula espinal), tecido 
endócrino do pâncreas (diabetes), células musculares e vasos cardíacos 
(insuficiência cardíaca, enfarte).” 

 

Com isso, a terapia médica passaria de mera interrupção no avanço de doenças 

agudas ou crônicas para a restauração de funções orgânicas perdidas. Isso significa, por 

exemplo, que um paciente que tivesse sofrido infarto do miocárdio receberia alta do 

hospital com um coração recuperado (ou seja, com as mesmas funções anteriores ao 

infarto), e não apenas com a interrupção do avanço imediato do infarto. E, de modo 

semelhante, uma pessoa que tivesse sofrido um acidente vascular ou lesão da medula 

espinhal, receberia tratamento com base em células que restaurariam as funções do sistema 

nervoso central, o qual conservaria sua independência funcional (OKARMA, 2006, pp. 3-

4). 

                                                 
51 Nesse sentido, Lewandowski, de acordo com voto proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 
3510-0-DF e Okarma (2006, p. 3). 
52. 
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 O tema afeto à utilização das células-tronco embrionárias humanas tem sido alvo de 

questionamentos relevantes, gerando controvérsias de ordem social, moral, religiosa, 

científica etc. Fagot-Largeault (2004, p. 238), por exemplo, menciona a respeito dessa 

polêmica que: 
“o coração do problema é que no domínio ocidental, a sacralização do ato 
humano procriador, ligada a uma cultura judaico-cristã (ou a seus 
componentes mais fundamentalistas), induziu fortes resistências à 
interrupção da gravidez, a todas as técnicas de fertilização assistida e à 
instrumentalização do embrião humano, todas elas consideradas como 
faltas ao respeito devido ao ser humano na medida em que sua existência 
responde a um projeto divino: ‘Desde o seio materno Iahweh me chamou, 
desde o ventre de minha mãe, pronunciou o meu nome’, diz a Bíblia” 

 
De outro lado, contrapondo-se ao que denomina de “medicina dogmática” e 

“ciência espetáculo”, que prega a “intangibilidade sagrada do avanço científico”, deixando 
veladas as perspectivas de vantagens econômicas, diante das pesquisas e terapias com 
células-tronco embrionárias humanas, por parte de clínicas de reprodução assistida, 
laboratórios e empresas bioquímicas, Gallian (2005, p. 257) sustenta que a destruição da 
vida dos embriões humanos deve ser levada em conta e que “a ciência é livre para 
pesquisar, mas deve sempre respeitar, promover e nunca prejudicar a vida.” 

Além de tais questionamentos de ordem social a respeito, a viabilidade jurídica 
dessa espécie de tratamento – e, principalmente, das pesquisas necessárias ao seu 
desenvolvimento - é objeto de ampla discussão no campo do Direito. 

Há ponderações, por exemplo, referentes a eventual proteção jurídica à vida dos 
embriões que seriam utilizados não só para desenvolvimento das pesquisas precedentes 
mas também para a realização do tratamento em debate, levando-se em conta que estes 
podem ser destruídos no procedimento de colheita das células-tronco embrionárias.53 Além 
disso, questiona-se também sobre o posicionamento jurídico diante dos riscos à vida 
humana em geral decorrentes das manipulações genéticas envolvendo o embrião humano e 
as células-tronco dele extraídas. 
                                                 
53 Registre-se, ainda, a existência de estudos recentes que apontam para a possibilidade de extrair-se uma ou 
duas células dos embriões produzidos in vitro, com o intuito de obtenção de células-tronco, sem causar-lhe 
dano ou com um risco mínimo de tal ocorrência (conforme Lewandowski, em seu voto na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 3510-0-DF, dando como referência o seguinte site: 
<http://www.naturecom/stemcells/2007/0706/070614/full/stemcells.2007.28.htmle>, com acesso em 
12/05/08). No mesmo sentido, N. Donadio e N. F. Donadio (2008, p.238) mencionam que “Klimanskaya 
obteve linhagem a partir de único blastômero, obtido por biópsia embrionária, não destruindo assim o 
embrião original, o que torna mais fácil a evolução dessas pesquisas do ponto de vista ético e, 
principalmente, religioso.”. Por outro lado, ainda a esse respeito, S. Rehen, pesquisador da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, menciona que, se for considerado que a legislação permite o uso de células-tronco 
embrionárias apenas sem ocorrer a destruição do embrião, isso é tecnicamente complicado, já que somente 
“um único grupo conseguiu fazer isso até agora [nos EUA]”. Além disso, para tal pesquisador, não se pode 
“definir a política de pesquisa científica de um país por um único caso”, sendo “difícil dizer se isso será uma 
prática comum em breve”. (cf. reportagem intitulada Ressalvas tornam a lei inaplicável, dizem cientistas, do 
Caderno Ciência, da Folha de São Paulo, de 29 de maio de 2008).  
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 Nota-se, com isso, que o debate jurídico a respeito da possibilidade, ou não, perante 

o direito brasileiro, de realizarem-se essas pesquisas com células-tronco embrionárias, 

relaciona-se diretamente com a discussão acerca do início da proteção do direito à vida.  

A resolução de tal questionamento no âmbito do ordenamento pátrio enseja várias 

considerações, que passam por uma análise de normas internacionais (dentre as quais se 

destaca, como se verá, a Convenção Americana de Direitos Humanos, de 1969), nacionais 

(notadamente a Constituição Federal de 1988 e a Lei de Biossegurança – Lei nº 11.105, de 

24 de março de 2005, art. 5º) e de julgado do Supremo Tribunal Federal (a ação direta de 

inconstitucionalidade nº 3510-0-DF). 

 No que pertine às normas internacionais, é imprescindível estudar, primeiramente, 

qual a influência das normas oriundas de tratados internacionais perante o ordenamento 

jurídico brasileiro. Para tanto, também, são necessárias algumas considerações sobre como 

um tratado é incorporado ao ordenamento pátrio e qual a posição hierárquica das normas 

dele decorrentes diante de normas nacionais.  

A necessidade da averiguação desses aspectos é imprescindível para fundamentar 

uma crítica subsequente ao voto de alguns Ministros do Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 3510-0-DF54, que não levaram em 

consideração, em sua fundamentação, o art. 4º, 1, da Convenção Americana de Direitos 

Humanos, dispositivo de tratado internacional o qual, como se verá, foi devidamente 

incorporado ao ordenamento jurídico interno brasileiro. 

 Os próximos tópicos tratarão justamente desses aspectos. Antes, porém, necessário 

fazer alguns esclarecimentos terminológicos. 

 Isso porque, como aqui se tratará da possibilidade jurídica, ou não, de pesquisas 

com células-tronco embrionárias humanas obtidas de embriões oriundos de técnicas de 

fertilização in vitro, cumpre esclarecer o que se entende por células-tronco embrionárias, 

embrião e fertilização in vitro. 

 

3.1 ESCLARECIMENTOS TERMINOLÓGICOS: FERTILIZAÇÃO IN VITRO, 

EMBRIÃO E CÉLULAS-TRONCO EMBRIONÁRIAS HUMANAS 

 

 Não se pretende neste tópico, logicamente, esgotar todos os esclarecimentos 

terminológicos úteis ao entendimento deste trabalho mas, sim, três termos básicos para 

                                                 
54 Por exemplo, o voto do próprio relator da ação direta de inconstitucionalidade nº 3510-DF, o Ministro 
Carlos Britto. 
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uma noção inicial do problema. No decorrer da exposição, conforme seja necessário, 

outras elucidações serão efetuadas. 

 Passa-se, assim, ainda que de modo breve, a delinear alguns contornos do que 

sejam:  fertilização in vitro,  embrião e células-tronco embrionárias. 

 Primeiramente, para se entender o que é a fertilização in vitro, cabe elucidar em que 

consiste a fecundação. 

 Considera-se fecundação o processo de fusão de dois gametas que origina o ovo ou 

zigoto, que é a célula primordial do indivíduo multicelular, dele derivando todas as suas 

células (MELLO, 2000, pp. 6-7). De modo semelhante, Moore e Persaud (2008, pp. 2 e 34) 

definem zigoto como célula que resulta da “união do ovócito ao espermatozóide durante a 

fecundação, sendo o início de um novo ser humano”. 55 

 Ínsitos nessa definição, dois momentos a serem destacados: um primeiro momento 

em que ocorre a fusão dos dois gametas (masculino e feminino), que será aqui chamado de 

fertilização, e um momento que resulta dessa fusão, em que a formação do zigoto é 

concluída, o qual será aqui denominado concepção. Nesse sentido, R. P. Silva (2002, p. 

38) explica que fertilização e concepção, ainda que relacionados intimamente, são 

conceitos diversos, pois se sucedem na identificação das fases do processo de geração de 

um ser humano.56 

 Já a fertilização in vitro é o processo de fusão dos gametas realizado por qualquer 

técnica de fecundação extracorpórea57.  

 Um exemplo de descrição da técnica de fertilização in vitro, acompanhada de 

alguns procedimentos em seu entorno, pode ser encontrado na doutrina de Moore e 

Persaud (2008, pp. 35-36): 

 
- Os folículos ovarianos são estimulados a crescer e amadurecer com a 
administração de gonadotrofinas (superovulação). 
- Vários ovócitos maduros são aspirados de folículos ovarianos maduros 
durante a laparoscopia. Os ovócitos também podem ser removidos de 
dentro dos folículos ovarianos por uma agulha de diâmetro grande, 
guiada por ultra-som e introduzida através da parede vaginal. 
- Os ovócitos são colocados em uma placa de Petri, contendo um meio 
de cultura especial e espermatozóides capacitados. 

                                                 
55 Ainda de acordo com tais autores, o zigoto é geneticamente único porque metade de seus cromossomos 
vem da mãe e a outra metade do pai, contendo, assim, uma nova combinação de cromossomos que é 
diferente da contida nas células dos pais, integrando um mecanismo que forma a base da herança biparental e 
da variação da espécie humana.  
56 “A fertilização e a concepção, ainda que se relacionem intimamente, não são conceitos idênticos. São 
conceitos que se sucedem na identificação das fases do processo de geração de um ser humano”. (R. P. e 
SILVA, 2002, p. 38). 
57 Cf. os termos do inciso X do artigo 3º do Decreto 5.591, de 22 de novembro de 2005, que regulamentou a 
Lei nº 11.105/2005, cujo artigo 5º é objeto do debate deste estudo. 



 47

- A fecundação dos ovócitos e a clivagem dos zigotos são monitoradas 
microscopicamente por 3 a 5 dias. 
- um ou dois embriões resultantes (no estágio de quatro a oito células ou 
blastocistos iniciais) são transferidos para o interior do útero 
introduzindo-se um cateter através da vagina e do canal cervical. 
Qualquer embrião remanescente é armazenado em nitrogênio líquido 
para uso posterior. 

  

Como se constata da descrição acima, o zigoto oriundo dessa fertilização in vitro  

passa a dividir-se e desenvolver-se, em um processo que se denomina desenvolvimento 

embrionário.  

A respeito disso, R. G. P. Ramos (2006, pp. 67-69) explica:  
 
“na espécie humana, como em todos os organismos multicelulares 
apresentando reprodução sexuada, a fusão dos pronúcleos masculino e 
feminino, com a consequente restauração do número diplóide de 
cromossomos, é convencionalmente tomada como o ponto zero do 
desenvolvimento embrionário. A nova célula assim formada [...] possui 
cerca de 0,1 a 0,2 mm de diâmetro e passa a ser denominada zigoto. 
Dentro do período de 24 horas que se segue ao seu aparecimento, o 
zigoto inicia a primeira de uma série de divisões mitóticas sem aumento 
de seu volume citoplasmático total, levando à sua progressiva subdivisão 
em células-filhas cada vez menores. Este processo é denominado 
clivagem e as novas células assim obtidas denominam-se blastômeros. 
Em humanos, estas divisões iniciais são relativamente assíncronas, 
passando o número de blastômeros de dois a aproximadamente 30 entre o 
segundo e o final do 4º dia de desenvolvimento. Durante a parte final 
desta fase proliferativa, o conjunto de blastômeros passa a ser 
denominado mórula (diminutivo do latim morus, amora). [...] No decorrer 
do 4º dia de desenvolvimento aproximadamente a mórula, inicialmente 
maciça, começa a acumular líquido em seu interior, e o progressivo 
aumento da pressão hidrostática, juntamente com as diferenças de adesão 
celular entre as populações celulares externa e interna, levam ao 
aparecimento de uma cavidade interna, a cavidade blastocística ou 
blastocele. A rápida expansão da blastocele comprime o embrioblasto 
contra o anel externo de células trofoblásticas, posicionando-o em um dos 
lados da cavidade, que passa a constituir o pólo embrionário. A partir 
deste ponto o concepto passa a denominar-se blastocisto.” 

 

Desse modo, nota-se que as divisões repetidas do zigoto, denominadas clivagens,  

resultam em um rápido aumento do número de células embrionárias denominadas 

blastômeros (MOORE; PERSAUD, 2008, p. 36). Na parte final desta fase proliferativa, o 

conjunto de blastômeros, dotado de certas peculiaridades, passa a ser denominado mórula 

e, mais à frente, após o aparecimento de uma cavidade, dentre outros aspectos, chega-se à 

fase de desenvolvimento chamada blastocisto. 
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 E é durante todo o curso desse desenvolvimento embrionário, cujo marco zero é o 

zigoto, que se utiliza, em geral, o termo embrião, até que este passe a ser considerado um 

feto (a partir da 9ª semana58 até o nascimento). 

 Todavia, essa terminologia não é inteiramente aceita caso se adote a diferenciação 

entre pré-embrião e embrião, pois neste caso entende-se que o pré-embrião antecede ao 

embrião, sendo que este tem como termo inicial o fim da segunda semana após a formação 

do zigoto, encerrando-se até o final da oitava semana (ZAGO, 2006b, p. 48), quando se 

inicia o período fetal. Essa distinção apresenta importância ao tema em foco diante do fato 

de que há quem defenda que o início da vida humana e respectiva proteção jurídica 

ocorreriam somente com o embrião, ou seja, após a fase do pré-embrião59. Esse assunto, 

todavia, será melhor explicado mais à frente. 

 Um último esclarecimento terminológico diz respeito ao que se entende por 

células-tronco embrionárias, as quais, como já mencionado, podem ser objeto de pesquisas 

nos termos do artigo 5º da Lei nº 11.105/2005. 

 As células-tronco são tipos de células indiferenciadas, não tendo função específica 

nos tecidos, sendo capazes de multiplicação e de manter-se indiferenciadas por longos 

períodos (quer in vitro, quer in vivo), mas que podem diferenciar-se em células maduras e 

funcionais dos tecidos diante de estímulos específicos (ZAGO, 2006b, p. 18).  

 Já as células-tronco embrionárias são células de embrião que apresentam a 

capacidade de se transformar em células de qualquer tecido de um organismo60 ou, de 

modo mais detalhado, são tipos de células-tronco pluripotentes (capazes de originar todos 

os tecidos de um indivíduo adulto) que crescem in vitro na forma de linhagens celulares  

 

                                                 
58 Ressalve-se, no entanto, que R. A. Mello (2000, p. 6), utiliza o termo “feto” a partir da 8ª semana. Outros, 
todavia, entendem como feto o “organismo humano em desenvolvimento, no período que vai da nona semana 
de gestação ao nascimento”. (ZAGO, 2006b, p. 18). No mesmo sentido, Moore e Persaud (2008, p. 97 e 
seguintes) também entendem ser o período fetal da nona semana ao nascimento. Destaque-se, aliás, que este 
conceito de “feto” não corresponde ao que o direito tem considerado como “nascituro”, pois este abrange 
também a fase de desenvolvimento embrionário dentro do útero materno. A respeito do conceito de 
nascituro, vide tópico seguinte deste capítulo. 
59 Essa distinção entre embrião e pré-embrião constou de documento que tratou das tecnologias da 
infertilidade, formulado em 1984, na Inglaterra, denominado Relatório Warnock, segundo o qual somente 
após o 14º dia a partir da concepção há o embrião, já que antes haveria apenas um pré-embrião. Os 
fundamentos dessa separação, dentre outros motivos, decorrem da possibilidade, na fase de pré-embrião, de 
gemelação monozigótica (subdivisão das células embrionárias, em que um pretenso indivíduo se converte em 
dois ou mais) e fusão quimérica (compactação de células embrionárias, em que dois pretensos indivíduos 
tornam-se um), além de, após o 14º dia, ocorrer o aparecimento da linha primitiva (da qual se originará a 
coluna vertebral) e perda da qualidade de totipotência do concepto. Vide a esse respeito, tópico posterior, que 
discorre sobre a teoria do pré-embrião. 
60 Cf. inciso XII do artigo 3º do Decreto 5.591, de 22 de novembro de 2005. Ressalte-se que as células-tronco 
embrionárias – ou seja, oriundas de um embrião, que normalmente é destruído para sua extração - não se 
confundem com as células-tronco adultas. Quanto a estas, não há muita polêmica ética e religiosa em sua 
utilização, mas não são pluripotentes como as embrionárias. 
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derivadas de embriões humanos (ZAGO, 2006b, pp. 18-19). A extração dessas células-

tronco dos embriões ocorre na fase do desenvolvimento embrionário inicial61 denominada 

blastocisto62. 

 A esse respeito, Lewandowski63 explica que, para a obtenção das células-tronco 

embrionárias cultivadas in vitro, a capa externa do blastocisto64 é destruída, cultivando-se a 

sua massa celular interior. Aliás, note-se que é justamente nesse processo de extração das 

células-tronco embrionárias que se encontra um dos pontos de controvérsia jurídica, pois 

uma das técnicas mais difundidas (e que os pesquisadores brasileiros têm se utilizado) para 

essa extração implica destruição dos embriões humanos (embora atualmente haja notícia 

de outras técnicas, menos difundidas, que não destroem os embriões).65 

 Feitos esses esclarecimentos terminológicos prévios, passa-se à análise de 

enunciados normativos que lidam com os fenômenos e fatos acima descritos. Como há 

dispositivos internacionais e nacionais que cuidam do tema, o tópico seguinte debaterá  a 

respeito das normas internacionais que influenciam nas questões atinentes ao início da 

proteção do direito à vida e que refletem na disciplina das pesquisas com células-tronco 

embrionárias humanas no direito brasileiro, a fim de verificar possíveis soluções para essa 

confluência de normas de fontes diversas que foram delineadas no julgamento, pelo 

Supremo Tribunal Federal, da ação direta de inconstitucionalidade nº 3510-0-DF. 

 

 

 

                                                 
61 R. G. P. Ramos (2006, p. 68) subdivide o desenvolvimento embrionário inicial em estágio de duas células, 
estágio de quatro células, início do processo de compactação, embrião compactado, mórula e blastocisto. 
Para uma melhor noção de tais estágios, vide as explicações anteriores a respeito neste tópico. 
62 Na definição de Cochard (2003, p. 43), blastocisto é uma “bola de células preenchida de fluido que 
consiste de uma massa interna de células destinada a tornar-se embrião e um trofoblasto externo que será a 
membrana envolvente (córion) e a contribuição embrionária/fetal para a placenta”. E descrevendo a obtenção 
de células-tronco embrionárias, N. Donadio e N. F. Donadio (2008, p. 238) explicam que “inicialmente, os 
embriões devem atingir estágio de blastocisto, para após digestão da zona pelúcida e destruição do 
trofoblasto, obter a massa celular interna que, cultivada em feeder layers de fibroblastos de embriões de ratos 
inativados por irradiação, dariam origem às colônias de células-tronco. Trabalhos recentes mostraram a 
obtenção de linhagens, sem a necessidade de co-cultivo com células de animais, e sim com fibroblastos de 
placenta humana. Além disso, Klimanskaya obteve linhagem a partir de único blastômero, obtido por biópsia 
embrionária, não destruindo assim o embrião original, o que torna mais fácil a evolução dessas pesquisas do 
ponto de vista ético e, principalmente, religioso. Pesquisas estão sendo desenvolvidas quanto à obtenção de 
linhagens a partir de único blastômero íntegro de embriões extranumerários inviáveis para crioperservação 
em meios de cultivo livres de proteínas animais”. 
63 Conforme voto na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3510-0-DF. 
64 Denominada trofoblasto externo e que deveria formar a placenta, caso o blastocisto fosse implantado no 
útero. 
65 Esse fato, aliás, levou a divergências na solução da ação direta de inconstitucionalidade nº 3510-0-DF 
tendo prevalecido o posicionamento pela constitucionalidade do artigo 5º da Lei nº 11.105/2005 sem 
qualquer condicionamento quanto a eventual técnica de extração de células-tronco de embriões (viáveis) a ser 
utilizada. 
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3.2 AS NORMAS INTERNACIONAIS QUE INFLUENCIAM NO DEBATE SOBRE O 

INÍCIO DA PROTEÇÃO AO DIREITO À VIDA E AS PESQUISAS COM CÉLULAS-

TRONCO EMBRIONÁRIAS NO DIREITO BRASILEIRO 

 

 O direito à vida é expressamente garantido a todo ser humano em normas 

internacionais que foram internalizadas no ordenamento jurídico brasileiro.  

 Antes de adentrar na análise de alguns diplomas específicos, convém mencionar 

que há polêmica, no âmbito da doutrina e jurisprudência brasileiras, a respeito do grau de 

hierarquia que devem possuir, no ordenamento jurídico interno, as normas oriundas de 

tratados internacionais66 que foram nele internalizados. 

 Adotando um ângulo de análise que A. C. Ramos (2004, p116-118) denomina 

“prisma de como o Direito interno vê o Direito Internacional”, inicialmente serão 

esclarecidas tanto a hierarquia normativa, quanto a necessidade de eventual processo de 

incorporação da norma internacional no Direito Interno. 

 Tal análise deve ocorrer partindo da averiguação de como se dá a aplicação das 

normas de Direito Internacional no direito interno: se é adotada uma exigência de que se 

transforme o direito internacional em interno, por meio de norma interna incorporadora das 

regras de conduta expressas no instrumento internacional (assertiva que se aproxima do 

que a doutrina denomina de corrente dualista) ou se é permitido que as normas de Direito 

Internacional sejam aplicadas direta e automaticamente pelos agentes do Poder Estatal -

visão que se liga ao que a doutrina denomina corrente monista (A. C. RAMOS, 2004, p. 

117).  

 A par dessa polêmica, cujos pormenores ultrapassariam o tema ora pesquisado, a 

seguir serão analisadas a praxe brasileira de incorporação dos tratados e a hierarquia destes 

após sua internalização para, em seguida, passar-se para o estudo de normas internacionais 

que podem influenciar no debate sobre as pesquisas com células-tronco embrionárias e o 

início do direito fundamental à vida. 

 

 

                                                 
66 Em relação ao termo tratado há quem adote o seguinte conceito: acordo internacional formal concluído 
entre pessoas jurídicas de direito internacional público e destinado a produzir efeitos jurídicos. (REZEK, 
2008, p. 14). Registre-se, no entanto, haver polêmica acerca de eventual distinção entre tratados e declarações 
internacionais, que será referida em tópico posterior. A esse respeito Jubilut (2007, p. 26) explica que alguns 
“entendem que a declaração seria um documento sem força vinculante, enquanto o tratado seria dotado desta, 
e outros se baseiam no artigo 2º da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados – pelo qual é qualquer 
acordo internacional celebrado por escrito entre Estados e regido pelo Direito Internacional, que conte de um 
ou mais instrumentos jurídicos, qualquer que seja sua denominação, para propugnar pelo fato de que tratado e 
declaração seriam ambos vinculantes, posto que sinônimos.” 
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3.2.1 A incorporação dos tratados no ordenamento jurídico brasileiro. 
 
 De acordo com A. C. Ramos (2004, p. 118-119), no Brasil há uma praxe67 68de 
incorporação interna de tratados segundo a qual, após o Presidente da República celebrar o 
tratado ou convenção internacional (com base no inciso VIII do art. 84 da Constituição 
Federal), exige-se sua aprovação pelo Congresso Nacional (ensejando a edição de um 
decreto legislativo) e uma posterior promulgação, pelo Poder Executivo, de um decreto 
executivo. 
 A esse respeito, descrevendo o processo de formação dos tratados internacionais no 
caso brasileiro, Piovesan (2007a, p. 48) explica que a Constituição de 1988 dispõe, no art. 
84, VIII, ser da competência privativa do Presidente da República a celebração de tratados, 
convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional, havendo 
ainda previsão do art. 49, I, no sentido de que o Congresso Nacional é exclusivamente 
competente para resolver em definitivo sobre tratados, acordos ou atos internacionais.  
 Com isso, ainda conforme tal autora, a Constituição Federal consagrou a 
colaboração entre Executivo e Legislativo na conclusão de tratados internacionais, os quais 
somente se aperfeiçoam quando a vontade do Poder Executivo, manifestada pelo 
Presidente da República, soma-se à vontade do Congresso Nacional, caracterizando-se, 
assim, um ato complexo em que são integradas a vontade do Presidente da República, ao 
celebrá-los, e a do Congresso Nacional, ao aprová-los, mediante decreto legislativo. 
 Segundo Mendes (2005, p. 210), o decreto legislativo editado pelo Congresso 
Nacional (e referido no art. 49, I, da Constituição Federal) contém simultaneamente tanto a 
aprovação do tratado pelo Congresso quanto a autorização para que o Presidente da 
República o ratifique.  Explica tal autor também que o decreto legislativo em 
questão não consiste, por si só, em uma ordem de execução do tratado no território 
brasileiro, pois ainda caberá ao Presidente da República decidir sobre sua ratificação69. 
Somente com a promulgação do tratado, mediante decreto do Chefe do Executivo, é que 

                                                 
67 Ressalte-se que tal praxe, embora corroborada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – 
conforme consta, por exemplo, de julgado da Carta Rogatória nº 8.279 -, sofre algumas críticas por parte da 
doutrina, como em relação à exigência de publicação do decreto executivo (ANDREIUOLO; N. ARAÚJO, 
1999, pp. 77-80). 
68 O caso brasileiro é classificado por parte da doutrina como adoção da corrente próxima do dualismo (A. C. 
RAMOS, 2004, p. 121; ACCIOLY, NASCIMENTO E SILVA e P. B. CASELLA, 2008, p. 213; 
ANDREIUOLO e N. ARAUJO, 1999, p. 110) - e outra parte entende tratar-se de monismo moderado – como  
BARROSO, 2008, p. 190).  
69 A ratificação é de cunho discricionário do Poder Executivo e indica que o propósito de celebrar o tratado 
continua firme. Ela enseja a comunicação deste propósito às contrapartes estrangeiras, através do depósito do 
instrumento de ratificação no local designado – no caso de tratados multilaterais – ou troca de notas 
diplomáticas. Nesse sentido, Andreiuolo e N. Araújo (1999, p. 76). 
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ocorre a ordem de sua execução, ou seja, o tratado passa a ser aplicado de forma geral e 
obrigatória70. 
 Um exemplo de tratado internacional internalizado no ordenamento jurídico 
brasileiro que interessa diretamente ao debate envolvendo a possibilidade, ou não, de 
pesquisas com células-tronco embrionárias (e à discussão a isso relacionada sobre o início 
da proteção ao direito fundamental à vida71) é a Convenção Americana de Direito 
Humanos, que foi aprovada na Conferência de São José da Costa Rica em 22 de novembro 
de 1969. O Brasil aderiu a essa Convenção em 1992 (tendo ela sido promulgada pelo 
Decreto 668, de 6-11-1992) com a ressalva quanto às cláusulas facultativas dos arts. 45, 1º, 
e 62, 1º, que tratam da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e da Corte 
Interamericana de Direitos Humanos. E, posteriormente, o Congresso Nacional aprovou a 
solicitação de reconhecimento da competência da Corte Interamericana pelo Decreto 
Legislativo nº 89, de dezembro de 1998, e o Decreto nº 4.463, publicado em 11-11-2002, 
promulgou declaração de reconhecimento da competência obrigatória da Corte72. 
 Como se nota no exemplo acima, houve um largo espaço de tempo entre um ato e 
outro para a internalização do tratado em destaque. Sobre situações como essa no 
procedimento de internalização dos tratados internacionais, cumpre destacar crítica de  
Piovesan (2007a, p. 50) à regulamentação lacunosa de tal assunto por parte da Constituição 
Federal brasileira de 1988, a qual não prevê prazo para que o Presidente da República 
encaminhe ao Congresso Nacional o tratado por ele assinado, nem prazos para o Congresso 
Nacional apreciar o tratado ou para que o Presidente o ratifique, em caso de aprovação pelo 
Congresso.  
 Isso, conforme tal autora, proporciona ampla discricionariedade aos Poderes 
Executivo e Legislativo no processo de formação dos tratados, em detrimento do princípio 
da boa-fé vigente no Direito Internacional73. 
 Por fim, necessário mencionar que parte da doutrina entende que, no caso 
brasileiro, os tratados internacionais de direitos fundamentais dispensam parte do processo 
de internalização acima referido, tendo aplicabilidade imediata: basta a ratificação para 
possibilitar que os tratados e convenções de direitos humanos, dos quais o Brasil seja 

                                                 
70 Nesse sentido, julgados do Supremo Tribunal Federal: Carta Rogatória nº 8.279 – República da Argentina 
e ADI nº 1.480-DF. 
71 Notadamente em decorrência do expresso em seu art. 4º, 1 (o qual será analisado em tópicos posteriores 
deste capítulo), que dispõe que “toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida” e que “esse direito 
deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção”, além de conter a assertiva de que 
“ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente”. 
72 A esse respeito, Comparato (2007, P. 367). 
73 Piovesan (2007a, p. 50) ilustra essa crítica com o caso, que considera emblemático, da Convenção de 
Viena sobre o Direito dos Tratados, assinada pelo Estado brasileiro em 1969 e encaminhada à apreciação do 
Congresso Nacional apenas em 1992, ainda pendente de apreciação parlamentar. 
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signatário, sejam invocados perante a ordem jurídica interna, dispensando ato que 
significaria a transformação da norma internacional em lei interna, consistente na edição, 
pelo Presidente da República, de um decreto de execução (que seria exigido para os demais 
tratados). 
 É esse o entendimento de Piovesan (2007a, pp. 88-89), segundo a qual o Direito 
brasileiro adotou um sistema misto no qual se aplica a incorporação automática aos 
tratados internacionais de proteção dos direitos humanos, em decorrência do art. 5º, §1º, da 
Constituição Federal, ao passo que, para os demais tratados internacionais, há necessidade 
de incorporação legislativa, com a intermediação de um ato normativo para tornar 
obrigatório o tratado na ordem interna. No entanto, essa mesma autora, embora defenda tal 
ideia, reconhece não ser essa a doutrina predominante a respeito: 

 
“a doutrina predominante tem entendido que, em face do silêncio 
constitucional, o Brasil adota a corrente dualista, pela qual há duas ordens 
jurídicas diversas (a ordem interna e a ordem internacional). Para que o 
tratado ratificado produza efeitos no ordenamento jurídico interno, faz-se 
necessária a edição de um ato normativo nacional – no caso brasileiro, 
esse ato tem sido um decreto de execução, expedido pelo Presidente da 
República, com a finalidade de conferir execução e cumprimento ao 
tratado ratificado no âmbito interno. Embora seja essa a doutrina 
predominante, este trabalho sustenta que tal interpretação não se aplica 
aos tratados de direitos humanos, que, por força do art. 5º, §1º, têm 
aplicação imediata. Isto é, diante do princípio da aplicabilidade das 
normas definidoras de direitos e garantias fundamentais, os tratados de 
direitos humanos, assim que ratificados, devem irradiar efeitos na ordem 
jurídica internacional e interna, dispensando a edição de decreto de 
execução.” (PIOVESAN, 2007a, pp. 88-89). 

  

Assim, esclarecido que atualmente prepondera o entendimento de que o 

ordenamento interno brasileiro exige o procedimento de internalização dos tratados 

internacionais cujos contornos foram acima delineados, cabe passar ao debate referente à 

hierarquia normativa das normas oriundas de tratados internalizados.  

 

3.2.2 A hierarquia das normas oriundas dos tratados internacionais de direitos 

humanos incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro 

 

Nesse assunto, é necessário primeiramente distinguir se os tratados internacionais 

são, ou não, de proteção a direitos humanos, pois há posições doutrinárias e 

jurisprudenciais que entendem que tal distinção influencia na hierarquia das normas 

oriundas de tratados que tenham sido incorporadas ao direito brasileiro. 
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Um modo de saber se um tratado é, ou não, de direitos humanos, consiste na análise 

de suas normas. Se elas disciplinam direitos humanos, então são tratados de direitos 

humanos. E, obviamente, caso não disciplinem aqueles direitos, não se poderá considerá-

los como tal. 

No entanto, essa distinção aparentemente simples remete a um outro 

questionamento mais complexo, consistente na necessidade de identificar quando se está 

diante de um direito humano (e consequentemente perante um tratado de direitos humanos 

– o que leva, segundo parte da doutrina, como já se disse, a uma hierarquia específica após 

sua incorporação). 

Com isso, este item será subdividido em dois. Um primeiro tópico tratará - de modo 

breve e suficiente para fundamentar o questionamento central atinente à proteção ao direito 

à vida - da identificação das normas de direitos humanos e, consequentemente, dos tratados 

de direitos humanos. O tópico subsequente seguirá com o debate a respeito da eventual 

diferença de nível hierárquico normativo, no ordenamento jurídico brasileiro, em 

decorrência de uma norma ser oriunda, ou não, de um tratado de direitos humanos. 

  

3.2.2.1 As normas de direitos humanos e as normas de direitos fundamentais 

  

 Preliminarmente, registre-se que o termo norma será aqui utilizado em significado 

distinto do texto normativo, no sentido de que o texto é o enunciado linguístico e a norma o 

produto da interpretação desse enunciado (V. A. SILVA, 2003, PP. 616-617).  

 Feito esse esclarecimento, cabe ressaltar que a identificação de uma norma de 

direito humano é objeto de discussões e divergências de toda espécie (ideológicas, 

filosóficas etc.). 

 A título de exemplo, um posicionamento que reflete aspectos filosóficos, jurídicos e 

ideológicos na definição do que são direitos humanos é manifestado por  Cranston (2001, 

163-166), segundo o qual somente os direitos que passem em um triplo teste de 

autenticidade são verdadeiramente direitos humanos. 

 O primeiro teste consiste na averiguação de possibilidade fática de realização do 

direito que se pretende considerar como direito humano. Não passaria nesse teste, segundo 

tal autor, diversos direitos sociais (como o direito ao trabalho ou à seguridade social), em 

virtude de exigirem enormes gastos que não são suportados por muitos países do mundo. 

 O segundo teste seria a averiguação se o direito é genuinamente universal. Para tal 

autor, não passariam nesse teste certos direitos trabalhistas, pois restritos à categoria dos 

empregados e, portanto, não genuinamente universais.  
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 Por fim, o último teste seria o da necessidade de uma importância suprema daquele 

direito que se pretenda considerar como direito humano. 

 A visão de Cranston reflete, dentre outros aspectos, uma visão ideológica liberal 

quanto à função do Estado na sociedade, pois ele preconiza considerar direitos humanos 

preponderantemente aqueles direitos de primeira dimensão74 (como no caso do direito à 

vida entendido como direito à própria existência) os quais, segundo ele, teriam melhores 

condições de efetividade e de universalização, já que não gerariam tantos gastos quanto os 

direitos sociais75.  

 Embora ele tenha razão em uma crítica ínsita a seu texto no sentido de que um 

aumento excessivo na quantidade do que se considerem direitos humanos pode ensejar 

menor efetividade destes, sua preferência pelos direitos de liberdade em detrimento dos 

direitos sociais reflete mais uma opção ideológica do que uma  fundamentação suficiente 

para se encontrar o critério de diferenciação entre os direitos humanos e os demais direitos. 

 De qualquer sorte, registre-se que o direito à vida, inserido que está dentre os 

direitos de liberdade (quanto ao seu aspecto de direito à própria existência)76, por tal 

entendimento consiste em um direito humano. 

 Acrescente-se, ainda, o posicionamento de Bobbio (2004, pp. 35-44), segundo o 

qual em vez de buscar o fundamento absoluto dos direitos humanos (como tentam os 

jusnaturalistas), é melhor uma tarefa mais modesta de buscar em cada caso concreto os 

vários fundamentos possíveis. Mas essa busca dos fundamentos possíveis deve ser 

acompanhada pelo estudo das condições, dos meios e das situações nas quais este ou 

aquele direito pode ser realizado, ensejando a associação do problema filosófico dos 

direitos do homem ao estudo dos problemas históricos, sociais, econômicos e psicológicos 

que envolvem sua realização.  

 Assim, para Bobbio, na definição do fundamento dos direitos humanos, a filosofia 

deve levar em conta também as ciências históricas e sociais. Para ele, portanto, os direitos 

humanos são históricos. O seu conteúdo e realização variam conforme as experiências 

históricas (sob a influência da cultura,  religião, tradições,  acontecimentos etc.). São 

criações históricas que têm ligação direta com experiências vividas em um ou outro 

                                                 
74 Sobre as dimensões de direitos humanos, vide capítulo 2. 
75 Ressalte-se não ter razão sustentar-se que os direitos de primeira dimensão (os direitos de liberdade) não 
têm grandes custos. Os direitos à vida (entendido como direito à própria existência), liberdade e propriedade, 
por exemplo, para ser garantidos, exigem gastos em segurança pública, na estrutura do Poder Judiciário, 
dentre outros aspectos. Outro exemplo são os direitos políticos, que também geram custos (como aqueles 
necessários para a realização de eleições, para a estrutura da Justiça Eleitoral etc.). 
76 Conforme já sustentado no capítulo 2. 



 56

período. Por isso, certos direitos humanos surgem num lugar em certa época e depois de 

muitos anos em outro. 

 Em relação a tal concepção, note-se novamente que o direito à vida também 

consiste em direito humano, ao menos no ordenamento jurídico brasileiro, até porque, 

como se verá a seguir, encontra-se historicamente (e até positivamente) afirmado enquanto 

tal por normas internas (como o art. 5º, caput, da Constituição Federal de 1988) e normas 

internacionais internalizadas (como a Convenção Americana de Direitos Humanos, art. 4º, 

1)77. 

 Ademais, registre-se haver autores como Alexy (1995, pp. 61-131) que adotam uma 

fundamentação filosófica dos direitos humanos mais procedimental do que essencial, 

sustentando que direitos humanos corretos (e, portanto, válidos) são aqueles resultantes de 

um procedimento teorético-discursivo ocorrido nos termos de regras específicas do 

discurso por ele preconizadas, que podem ser assim sintetizadas: quem pode falar, pode 

participar do discurso (concebendo-se este como processo de comunicação entre pessoas 

em um mundo ideal); todos podem questionar qualquer asserção; todos podem introduzir 

asserções no discurso; todos podem expressar suas posições, desejos e necessidades; 

nenhum participante pode ser impedido por coação interna ou externa de exercer seus 

direitos fixados pelas regras anteriores (ALEXY, 1995, p. 68). 

Nessa perspectiva, o direito à vida encontra-se relacionado dentre aqueles direitos 

humanos não políticos cujo cumprimento constituem uma das premissas do argumento 

democrático78, utilizado por Alexy para, juntamente com outros argumentos, fundamentar 

os direitos humanos com base em tal teoria teorético-discursiva. 

                                                 
77 Acrescente-se que, conforme se verá mais a frente, a Declaração Universal dos Direitos do Homem 
aprovada pela Assembléia Geral das Nações Unidas, datada de 10 de dezembro de 1948, em seu art. 3º 
estabelece que “todo homem tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.” Outro dispositivo 
internacional que garante o direito à vida é encontrado no Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos 
adotado pela Assembléia Geral das Nações Unidas em 16 de dezembro de 1966, internalizado no direito 
brasileiro em 1992, cujo art. 6º dispõe que “o direito à vida é inerente à pessoa humana” e que ninguém 
poderá ser “arbitrariamente privado de sua vida.” 
78 O argumento da democracia para Alexy (1995, p. 129-130) compõe-se das seguintes premissas: “la 
primera dice que el principio del discurso puede realizarse aproximadamente a través de la 
institucionalización jurídica de procedimientos democráticos de formación de la opinión y la voluntad, y sólo 
por este medio. Si em la realidad es posible um acercamiento a la correción y legitimidad, esto solo es 
posible em la democracia. La segunda premisa se liga directamente a eso, y expresa que uma democracia em 
la que las exigências de la racionalidad discursiva pueden realizarse aproximadamente, solo es posible si los 
derechos políticos fundamentales y los derechos humanos rigen y pueden ejercitarse com suficiente igualdad 
de oportunidad. La tercera premisa dice que el ejercicio de los derechos políticos fundamentales y los 
derechos humanos com suficiente igualdad de oportunidades presuponen el cumplimiento de algunos 
derechos fundamentales y derechos humanos no políticos. Entro éstos se cuentam, por ejemplo, el derecho a 
la vida, a um mínimo existencial y a uma cierta ensenanza.” E com base nessas três premissas, Alexy formula 
a seguinte proposição: “Quien está interessado em corrección y legitimidad, tiene que estar interessado 
también em derechos fundamentales y derechos humanos.” 
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 Ressalte-se, por fim, que apesar de haver vários posicionamentos filosóficos que 

inserem o direito à vida dentre os direitos humanos, há quem não faça essa menção 

expressamente. Para Hart (2001, pp. 151-152), positivista que defende a separação 

conceitual entre Direito e Moral (embora faça algumas concessões não conceituais à moral 

quanto à criação e interpretação do direito), se há algum direito natural, inerente à pessoa 

humana, esse direito seria o igual direito de todos os homens serem livres, sendo este 

suficiente para fundamentar qualquer programa de ação dos filósofos políticos da tradição 

liberal. 

 Esse debate preponderantemente filosófico acerca dos fundamentos dos direitos 

humanos, embora muito relevante, não se mostra imprescindível quando se parte de um 

posicionamento dogmático, que toma como ponto de partida que o direito à vida, para o 

ordenamento jurídico brasileiro, é um direito fundamental constitucionalmente positivado 

como tal, o que está a indicar que o direito à vida é um direito humano pois, em geral, os 

direitos fundamentais consistem em direitos humanos positivados. 

 Além disso, a existência de um tratado como a Convenção Americana de Direitos 

Humanos, devidamente internalizado no ordenamento jurídico brasileiro, que disciplina o 

direito à vida como um direito humano, soma-se à assertiva anterior para levar à conclusão 

de que o direito à vida, no ordenamento jurídico brasileiro, é considerado um direito 

humano e um direito fundamental. 

 Assim, uma distinção útil para, ainda que de modo dogmático (mas suficiente para 

este estudo atinente ao direito à vida no direito brasileiro), estabelecer um critério de 

identificação de normas de direitos humanos – e, por consequência, identificar se um 

tratado internacional refere-se a tais direitos - é aquela adotada por Comparato (2007, pp. 

58-59)79, o qual diferencia direitos humanos e direitos fundamentais. 

 Segundo esse autor, os direitos fundamentais são os direitos humanos reconhecidos 

como tais por parte das autoridades às quais se atribui o poder político de editar normas, 

quer no interior do Estado, quer na seara internacional.  

 Essa distinção será aqui adotada nos seguintes termos: os direitos fundamentais, de 

modo geral80, são direitos humanos positivados pelas autoridades às quais se atribui o 

                                                 
79 “Mas como reconhecer a vigência efetiva desses direitos no meio social, ou seja, o seu caráter de 
obrigatoriedade? É aí que se põe a distinção, elaborada pela doutrina jurídica germânica, entre direitos 
humanos e direitos fundamentais. Estes últimos são os direitos humanos reconhecidos como tais pelas 
autoridades às quais se atribui o poder político de editar normas, tanto no interior dos Estados quanto no 
plano internacional; são direitos humanos positivados nas Constituições, nas leis, nos tratados 
internacionais.” (COMPARATO, 2007, pp. 58-59). 
80 A ressalva “de modo geral” foi aqui inserida – diferentemente do constante da doutrina de Comparato 
supra citada – pois se admite a possibilidade de existência de direitos positivados em certo ordenamento 
jurídico como fundamentais mas que não sejam propriamente direitos humanos afirmados como tais em 
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poder político de editar normas internas ou internacionais. É o critério da positivação, ou 

seja, direitos fundamentais em geral são aqueles direitos humanos positivados nas 

Constituições, leis e tratados internacionais. 

 Esse critério, embora não solucione todas as espécies de indagações81, é suficiente 

para o presente estudo atinente ao direito fundamental à vida. Isso porque a incolumidade 

do direito fundamental à vida é protegida expressamente pela Constituição Federal 

brasileira, em seu art. 5º, caput (o qual se encontra sob o título “Dos Direitos e Garantias 

Fundamentais”), cujo texto dispõe que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade.”  

Ademais, a essa topografia constitucional que insere o direito à vida dentre os 

direitos fundamentais soma-se o fato da Convenção Americana de Direitos Humanos, que 

foi devidamente internalizada no ordenamento jurídico brasileiro82, dentre outras normas 

internacionais referentes aos direitos humanos83, inserir o direito à vida dentre os direitos 

por ela protegidos. 

Em síntese: no direito brasileiro, levando-se em conta que a Constituição Federal  

refere-se ao direito à vida como um direito fundamental (sendo os direitos fundamentais, 

de modo geral, direitos humanos positivados), somado ao fato da Convenção Americana de 

Direitos Humanos (devidamente internalizada no direito brasileiro) e outros diplomas 

internacionais ligados aos direitos humanos resguardarem o direito à vida, conclui-se que 

um tratado internacional que discipline o direito à vida consiste em um tratado de direitos 

humanos (ao menos quanto às normas que disciplinem tal direito).  

Com isso, feito esse esclarecimento prévio, passa-se à explicação sobre a hierarquia 

das normas oriundas dos dispositivos dos tratados de direitos humanos perante as demais 

normas do ordenamento jurídico brasileiro para, em seguida, expor alguns tratados 

internacionais incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro que dispõem sobre a 

proteção do direito fundamental à vida (e que, portanto, como visto, consistem em tratados 
                                                                                                                                                    
tratados internacionais, historicamente ou por outro critério que lhes identifique. Nesse sentido, Alexy (1995, 
p. 63): “o catálogo de direitos fundamentais de uma constituição pode conter junto aos direitos humanos 
outros direitos como direitos fundamentais” (tradução própria). 
81 Como aquela mencionada por Comparato (2007, p. 59), que relata a hipótese de uma minoria dominante 
inserir certos privilégios – que ele denomina “falsos direitos humanos” -  em uma Constituição ou convenção 
internacional sob a denominação de direitos fundamentais. Segundo tal autor, isso “nos conduz, 
necessariamente, à busca de um fundamento mais profundo do que o simples reconhecimento estatal para a 
vigência desses direitos”. 
82 Conforme será analisado de modo mais pormenorizado em tópicos subsequentes deste capítulo. 
83 Como no caso da Declaração Universal dos Direitos do Homem aprovada pela Assembléia Geral das 
Nações Unidas, datada de 10 de dezembro de 1948, que em seu art. 3º estabelece que “todo homem tem 
direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.” Outro dispositivo internacional que garante o direito à vida 
é encontrado no Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos adotado pela Assembléia Geral das 
Nações Unidas em 16 de dezembro de 1966. 
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sobre direitos humanos) e sua eventual repercussão na disciplina das pesquisas com 

células-tronco embrionárias humanas. 

 

3.2.2.2. O debate sobre os tratados de proteção de direitos humanos incorporados ao direito 

brasileiro e a hierarquia de suas normas 

  

 A diferenciação entre os tratados internacionais que disciplinam e os que não 

disciplinam os direitos humanos é relevante porque, para muitos, quando os tratados 

internacionais internalizados não cuidam de direitos humanos, considera-se, em geral, que 

têm paridade normativa com a lei ordinária federal.  

Com isso, uma lei interna superveniente poderá afetar um tratado internalizado, pois, 

segundo posição jurisprudencial brasileira84, uma vez incorporado, o tratado integra-se ao 

ordenamento jurídico tal qual uma lei, podendo, por exemplo, ser revogado no direito 

interno por uma lei ordinária posterior. 85 

 Já em relação aos tratados internacionais de direitos humanos, há uma discussão 

específica a respeito, sendo possível identificar quatro posições divergentes, conforme 

indica Piovesan (2005, p. 69), segundo a qual, de acordo com a teoria adotada, normas 

oriundas desses tratados podem assumir um dos quatro seguintes níveis hierárquicos: 

supraconstitucional; constitucional; supralegal e, por fim, uma quarta corrente indica nível 

equiparado à lei ordinária. 

 A primeira posição, ao sustentar que tais tratados têm hierarquia 

supraconstitucional86, entende que a norma internacional proveniente de um tratado de 

                                                 
84 Nesse sentido, Andreiuolo e N. Araújo (1999, p. 90), apontam como leading case no âmbito do Supremo 
Tribunal Federal, o R.E. 80.004, publicado na RTJ 83/809. 
85 Uma exceção a tal regra é aquela apontada no art. 98 do Código Tributário Nacional, segundo o qual “os 
tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna, e serão 
observados pela que lhes sobrevenha”.  Rezek (2008, pp. 100-101) explica que “para que se dê ao art. 98 
efeito útil, é preciso lê-lo como uma norma hierarquizante naquele terreno onde o CTN foi qualificado pela 
Constituição para ditar ‘normas gerais’”, sustentando que “se aberto e incontornável o conflito, prevalece o 
tratado, mesmo quando anterior à lei”. Também nesse sentido, Andreiuolo e N. Araújo (1999, pp. 91-92) 
mencionam que a matéria tributária possui em nosso ordenamento posição especial, em virtude do art. 98 do 
CTN dar aos tratados e convenções internacionais internalizados posição hierárquica diversa daquela dada a 
outras normas internas. Outras exceções apontadas pela doutrina são encontradas nos casos de extradição, 
nos quais a lei interna – Lei n. 6.815, de 19-8-1980 – que é geral, cede vez ao tratado, regra especial e, ainda, 
o art. 34 da Lei de Arbitragem e o art. 178 da Constituição Federal – com redação dada pela Emenda nº 7, de 
15-8-1995 (BARROSO, 2008, pp. 191-192). 
86 Nesse sentido, Barroso (2008, p. 194) menciona que diversos são os autores que sustentam a primazia do 
tratado sobre a própria Constituição como, por exemplo, Hildebrando Accioly, que é “taxativo ao afirmar 
que a lei constitucional não pode isentar o Estado de responsabilidade por violação de seus deveres 
internacionais. Invoca, em favor de seu ponto de vista, decisão da Corte Permanente de Arbitragem, de Haia, 
onde se deliberou que ‘as disposições constitucionais de um Estado não poderiam ser opostas aos direitos 
internacionais de estrangeiros’. E cita, também, julgado da Corte Permanente de Justiça Internacional, de 4 
de fevereiro de 1932, onde se declarou: ‘Um Estado não pode invocar contra outro Estado sua própria 
Constituição para se esquivar a obrigações que lhe incumbem em virtude do direito internacional ou de 
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direitos humanos prevalece sobre a norma constitucional, mesmo na hipótese de uma 

norma constitucional posterior tentar revogar uma norma internacional constitucionalizada. 

 Já a corrente que defende a hierarquia constitucional das normas provenientes de 

tratados de direitos humanos, enseja a preponderância das normas desses tratados em 

relação às normas infraconstitucionais (LAFER, 2005, pp. 16-17; PIOVESAN, 2007a, 

pp. 51-60, 64-68 e 71-81; REZEK, 2008, pp. 101-103).  
 Acrescente-se, ainda, que em relação à problemática decorrente de hipotético 

conflito entre a Constituição e determinado tratado internacional de proteção dos direitos 

humanos (no caso de conferir-se hierarquia constitucional a estes), há quem sustente – 

como Piovesan (2007a, pp. 100-101)87 -  que não se deve adotar o critério de que a norma 

posterior revoga a anterior, mas sim o critério da norma mais favorável à vítima, ou seja, 

prevalece a norma mais benéfica ao indivíduo, titular do direito. Esse critério, no entanto, 

necessita de uma releitura, pois é insuficiente, por exemplo, para a resolução das questões 

envolvendo colisão de direitos fundamentais de pessoas distintas, como no caso em que há 

a necessidade de ponderação entre a liberdade de expressão de um lado e a privacidade e 

intimidade de outro (A. C. RAMOS, 2004, pp. 149-150).88 Vejamos, aliás, a esse respeito, 

o questionamento de A. C. Ramos (2009, p. 822): 

 
“De fato, há uma pergunta, muitas vezes olvidada: a norma é mais 
favorável a quem? Ao indivíduo, mas e se em determinado caso concreto 
– comum, diga-se -, dois direitos pertencentes a indivíduos distintos 
entram em colisão? Qual norma deve prevalecer? O princípio da primazia 
da norma mais favorável emudece.” 

  

 Semelhante, mas não idêntica a este posicionamento, é a doutrina que considera que 

as normas oriundas de tratados de direitos humanos têm natureza supralegal, 

preponderando em relação à legislação infraconstitucional interna, mas cedendo diante da 

Constituição.  
                                                                                                                                                    
tratados vigentes’”. Essa posição, ao que parece, funda-se no enfoque de como o Direito Internacional vê o 
Direito Interno. Por outro lado, sob o enfoque de como o Direito Interno vê o Direito Internacional, 
sustentando a primazia dos tratados internacionais sobre direitos humanos no âmbito do ordenamento 
jurídico interno, C. A. Mello (2001, p. 25) defende que “a Constituição de 1988 no §2º do art. 5º 
constitucionalizou as normas de direitos humanos consagradas nos tratados e que a norma internacional 
prevalece sobre a norma constitucional, mesmo naquele caso em que uma norma constitucional posterior 
tente revogar uma norma internacional constitucionalizada”. 
87 Piovesan (2007a, 100-101), aliás, menciona que “o critério ou princípio da aplicação do dispositivo mais 
favorável à vítima não é apenas consagrado pelos próprios tratados internacionais de proteção dos direitos 
humanos, mas também encontra apoio na prática ou jurisprudência dos órgãos de supervisão internacionais.” 
88 Deve ser considerada, também, a ponderação, apontada pela teoria dos princípios de Alexy (2008a, p. 85 e 
seguintes), já descrita no capítulo 2 deste estudo. Sobre isso, A. C. Ramos (2009, p 822): “Face à 
insuficiência do princípio da norma mais favorável ao indivíduo, entra em cena o princípio da ponderação de 
interesses, sabendo que a certeza da relatividade dos direitos fundamentais, diante da necessária coexistência 
entre tais interesses, devem servir de guia para o intérprete no momento da estipulação dos limites da 
proteção estipulada pelos direitos em concreto.” 
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 Por fim, uma última posição sustenta a paridade hierárquica entre o tratado e a lei 

ordinária federal. Para essa corrente, uma mera lei ordinária, por exemplo, pode revogar 

uma norma oriunda de um tratado de direito humano que tenha sido internalizado no 

direito brasileiro, pois o nível hierárquico de ambas é o mesmo. 

 A discussão sobre a disciplina específica no que pertine aos tratados internacionais 

já incorporados ao ordenamento interno e que visam à proteção de direitos humanos 

decorre, dentre outros fatores, de debate acerca das normas verificadas a partir do texto 

enunciado nos parágrafos 1º a 3º do art. 5º da Constituição Federal, especialmente após a 

emenda constitucional nº 45/2004, a qual determina: os tratados e convenções 

internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso 

Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão 

equivalentes às emendas constitucionais89. 

 Comentando essa emenda constitucional, E. S. Ramos (2009, p. 187) afirma que os 

pactos e convenções internacionais de direitos humanos que restarem aprovados nas 

condições específicas do §3º, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, “terão status 

constitucional, o que não ocorrerá com os que forem aprovados nas condições ordinárias.” 

 Todavia, a polêmica surge para definir a natureza dos vários e importantíssimos 

tratados de direitos humanos que já haviam sido incorporados ao direito brasileiro antes de 

tal emenda (como a Convenção Americana de Direitos Humanos)90. 

 No que pertine à jurisprudência constitucional brasileira quanto a esse assunto, há 

visão reiterada do Supremo Tribunal Federal91 que equipara os tratados internacionais de 

direitos humanos incorporados ao ordenamento interno às leis federais ordinárias, do 

mesmo modo que os demais tratados. 

O resultado dessa visão, repita-se, é que uma lei interna que seja considerada de 

hierarquia superior, mais específica ou posterior à promulgação no ordenamento jurídico 

interno do tratado sobre direitos humanos aprovados antes da emenda constitucional nº 

45/2004, poderá considerar algo legítimo internamente mesmo que este seja ilegítimo no 
                                                 
89 O conteúdo de tais dispositivos do art. 5º é: “§1º. As normas definidoras de  direitos e garantias 
fundamentais têm aplicação imediata; §2º.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; §3º.Os tratados e convenções internacionais sobre direitos 
humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos 
votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais” (acrescentado pela emenda 
constitucional nº 45/04). 
90 Aliás, criticando a reforma constitucional que resultou na emenda constitucional 45/2004, em virtude do  
esquecimento da circunstância de que os principais instrumentos internacionais de proteção aos direitos 
humanos já haviam sido incorporados ao direito brasileiro antes da entrada em vigor da EC 45/04, E. S. 
Ramos (2009, p. 187) afirma que “torna-se imperiosa a conclusão de que ‘a montanha pariu um rato’...”. 
91 Nesse sentido, A. C. Ramos, 2004, p 121: “o estatuto normativo do tratado já incorporado internamente é 
de mera lei ordinária, conforme jurisprudência reiterada do Supremo Tribunal Federal.” Ressalte-se que essa 
jurisprudência refere-se a tratados de direitos aprovados anteriormente à emenda constitucional nº 45/2004. 
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âmbito internacional, e vice-versa, sem distinguir se os compromissos internacionais 

tratam de direitos humanos ou não (A. C. RAMOS, 2004, p. 142).  

Tal posicionamento, entretanto, gera críticas, pois a revogação perante o 

ordenamento interno de uma norma de tratado internacional de direitos humanos 

(anteriormente ratificado e internalizado), não necessariamente isenta o país da 

responsabilidade internacional pelo eventual descumprimento de tal norma perante 

organismos internacionais de proteção a direitos humanos. Trata-se, aqui, de acordo com 

A. C. Ramos (2004, p. 131), do prisma como o Direito Internacional, em geral, tem visto o 

Direito Interno: um mero fato, que expressa a vontade do Estado. 

Aliás, a esse respeito, C. A. Mello (2001, p. 24) comenta que o Brasil ratificou a 

convenção sobre tratados de Havana (1928), promulgada pelo Decreto nº 5.647, de 8 de 

janeiro de 1929, a qual estabelece em seu artigo 11 que “os tratados continuarão a produzir 

os seus efeitos, ainda quando se modifique a constituição interna dos Estados 

contratantes”. 

Assim, se tal tese perdurar o Brasil pode ser responsabilizado internacionalmente, 

pois, por exemplo, a Corte Interamericana de Direitos Humanos não costuma eximir um 

país de cumprir normas da Convenção Americana de Direitos Humanos – ratificada pelo 

Brasil e incorporada ao direito brasileiro - sob o pretexto de existir no ordenamento interno 

do país norma contrária à Convenção (mesmo que tal norma seja constitucional)92.  

 No entanto, convém mencionar que, atualmente, a corrente que considera as normas 

de tratados de direitos humanos internalizadas (anteriormente à emenda constitucional nº 

45/2004) como de nível constitucional, assim como aquela que as considera de nível 

infraconstitucional mas supralegal, passaram a ter maior respaldo no Supremo Tribunal 

Federal, caracterizando-se numa nova tendência da jurisprudência constitucional brasileira 

no que pertine a tais tratados93. 

 De acordo com o Ministro Gilmar Mendes, em julgado recente, os tratados de 

direito humanos incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro têm status supralegal, 

                                                 
92“O que é certo, por outro lado, é que, caso continue a prosperar a tese da supremacia da norma 
constitucional, o Brasil será responsabilizado internacionalmente, pois, como veremos a seguir, a Corte 
Interamericana de Direitos Humanos, por exemplo, não exime um país de cumprir as normas da Convenção 
Americana de Direitos Humanos, mesmo se o citado Estado alegue, como justificativa, a existência de norma 
constitucional contrária ao dispositivo convencional.” (A. C. RAMOS, 2004, p. 130). No mesmo sentido, A. 
C. Ramos (2009, pp. 817-819). 
93 Conforme mencionado no voto do Min. Lewandowski, na Ação Direta de Inconstitucionalidade 3510-0-
DF, ao comentar que “o denominado Pacto de San Jose da Costa Rica, aprovado em 22 e novembro de 1969, 
e ratificado pelo Brasil em 25 de setembro de 2002, ingressou no ordenamento legal pátrio não como simples 
lei ordinária, mas como regra de caráter supralegal ou, até mesmo, como norma dotada de dignidade 
constitucional, segundo recente entendimento expressado por magistrados desta Suprema Corte”.(grifos 
originais).   
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tornando inaplicável a legislação infraconstitucional conflitante com eles, seja ela posterior 

ou anterior à ratificação94.  

Tal entendimento coaduna-se com voto proferido em outro julgado pelo Ministro 

aposentado do Supremo Tribunal Federal Sepúlveda Pertence, o qual aceita a força 

supralegal das convenções de direitos humanos, dando aplicação direta às suas normas 

mesmo que contra a lei ordinária, sempre que, estando conforme a Constituição, a 

complementem, quer mediante a especificação, quer por meio da ampliação dos direitos e 

garantias nela já presentes, conforme RHC 79.785-RJ: 

 
“Ainda sem certezas suficientemente amadurecidas, tendo assim – 
aproximando-me, creio, da linha desenvolvida no Brasil por Cançado 
Trindade (e.q. , Memorial cit, ibidem, p. 43) e pela ilustrada Flávia 
Piovesan (A Constituição Brasileira de 1988, em E. Boucault e N. Araújo 
(orgs.), Os Direitos Humanos e o Direito Interno) – a aceitar a outorga de 
força supra-legal às convenções de direitos humanos, de modo a dar 
aplicação direta às suas normas – até, se necessário, contra a lei ordinária 
– sempre que, sem ferir a Constituição, a complementem, especificando 
ou ampliando os direitos e garantias dela constantes.” (Informativo do 
STF nº 187, DJ 22-11-2002, p.57, e RTJ, Volume 183-03, p. 01010). 

 

E o Ministro C. Mello, por sua vez, no mesmo julgamento em que houve o 

pronunciamento do Ministro Gilmar Mendes anteriormente mencionado, manifestou-se no 

sentido de que os tratados que cuidem da proteção de direitos humanos, e tenham sido 

incorporados à ordem interna antes da Constituição de 1988, foram recebidos com índole 

constitucional, conforme §2º do art. 5º da Constituição. Já os celebrados pelo país após a 

Emenda Constitucional nº 45/04, para ter índole constitucional devem observar o §3º do 

art. 5º. E aqueles celebrados pelo Brasil (ou aos quais o Brasil aderiu) entre a promulgação 

da Constituição Federal de 1988 e a Emenda Constitucional nº 45/04 têm caráter 

materialmente constitucional95. 

 Em suma, conforme previsto pelo Ministro Lewandowski96, as manifestações 

exteriorizadas por vários Ministros ao longo dos julgamentos do Habeas Corpus nº 87.585-

TO e do Recurso Extraordinário nº 466.343-SP indicaram a tendência do Supremo 

Tribunal Federal no sentido de ampliar o valor que vinha conferindo aos tratados 

                                                 
94 Conforme voto proferido no R.E. 466343-1/SP (cf. Informativos STF 449, 450, 498 e 531). A posição 
defendida em tal voto prevaleceu tanto no julgamento do RE 466343 quanto no julgamento do habeas corpus 
87585/TO, em 3.12.2008. 
95 Conforme voto vencido, proferido no R.E. 466343/SP (cf. Informativos STF 449, 450, 498 e 531). No 
mesmo sentido, voto do Min. Celso de Mello, também vencido, proferido em março de 2008 no Habeas 
Corpus nº 87.585-TO. 
96 De acordo com voto na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3510-0-DF. 
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internacionais relativos aos direitos humanos, classificando-os, ao menos, como normas 

superiores à legislação comum: 

 
“Tudo indica, pelas manifestações exteriorizadas por vários Ministros ao 
longo daqueles julgamentos, que o STF caminha no sentido de ampliar o 
valor que vinha conferindo aos textos internacionais relativos ao tema, 
atribuindo-lhes uma classificação, no mínimo, superior às normas que 
integram a legislação comum.” 
 

 E, de fato, em 3.12.2008, no julgamento de tais feitos, prevaleceu o entendimento 

do status de supralegalidade no ordenamento jurídico nacional dos tratados de direitos 

humanos aprovados antes da emenda constitucional nº 45/2004, especialmente no caso da 

Convenção Americana de Direitos Humanos.97 

 Registre-se, ainda, que essa evolução da jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal, embora considerada acertada por muitos98, é criticada por parte da doutrina. E. S. 

Ramos (2009, pp.183-188), por exemplo, apesar de considerar a hierarquia supralegal 

como solução ideal, entende que os posicionamentos dos votos dos Ministros Celso de 

Mello e Gilmar Mendes tratam-se de atuação jurisprudencial com elevada dose de 

voluntarismo: 
“não posso deixar de lastimar que para se obter resultado correto, que a 
consciência ético-jurídica do País impunha, qual seja, a eliminação das 
graves conseqüências da equiparação entre o devedor fiduciante e o 
depositário infiel (art. 4º. do DL nº 911/69), esteja o STF prestes a 
abandonar construção jurisprudencial impecável, no tocante ao status 
hierárquico dos tratados internacionais (em geral)  incorporados ao direito 
nacional. Para tanto, ou se pretende, com elevada dose de voluntarismo, 
afirmar o posicionamento infraconstitucional, porém supralegal, dos 
tratados sobre direitos humanos anteriores á EC 45/2004, ou, o que é 
mais grave, se propõe o reconhecimento da estatura constitucional 
(derivada) dessas convenções.” 

 

A importância da compreensão de como é encarada disciplina jurídica dos tratados 

internacionais de direitos humanos internalizados no ordenamento jurídico brasileiro, 

especialmente quanto às incorporações anteriores à emenda constitucional nº 45/2004, é 

essencial ao presente estudo, notadamente no que pertine ao tratado conhecido como Pacto 

de San Jose da Costa Rica (Convenção Americana de Direitos Humanos), o qual possui 

                                                 
97 Vencidos os Ministros Celso de Mello, Cezar Peluso, Ellen Gracie e Eros Grau, que davam à Convenção 
Americana de Direitos Humanos qualificação constitucional. O Ministro Marco Aurélio absteve-se de 
pronunciamento relativamente a essa questão (cf. Informativo STF nº 531). 
98 Comentando o voto do Ministro Gilmar Mendes no proferido no R.E. 466343-1/SP (cf. Informativos STF 
449, 450, 498 e 531), qualificando-o como oportuna e indispensável reorientação da jurisprudência brasileira, 
Acciolly, G. E. N. Silva e Casella (2008, pp. 214 e 220). E considerando esse voto emblemático e decorrente 
do impacto da inovação do art. 5º, §3º, da Constituição Federal, além da necessidade de evolução e 
atualização jurisprudencial, Piovesan (2007a, pp. 74-75). 
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dispositivo que cuida especificamente do início da proteção ao direito à vida - e que será 

analisado mais adiante. 

Convém acrescentar, por fim, que além dos tratados e convenções internacionais 

incidirem sobre o tema, há também outros documentos internacionais, como as 

Declarações Universais da UNESCO do Genoma Humano e sobre Bioética e Direitos 

Humanos, conforme será exposto logo a seguir. 

 

3.2.3 As Declarações Universais da UNESCO do Genoma Humano e sobre Bioética e 

Direitos Humanos 

 

 Neste tópico será registrada a existência, dentre outros textos normativos, de duas 

relevantes declarações universais da UNESCO cujos dispositivos, de certo modo, podem 

influir na questão do início da proteção do direito fundamental à vida: a Declaração 

Universal do Genoma Humano e os Direitos Humanos, de 1997, e a Declaração Universal 

sobre Bioética e Direitos Humanos, de 2005. 

Primeiramente, cumpre esclarecer que tais declarações não passaram pelo 

procedimento de internalização no ordenamento jurídico brasileiro descrito no item 

anterior, o que gera alguma celeuma quanto aos efeitos gerados por tais documentos, muito 

embora o Brasil tenha figurado como signatário de ambos. 

 As declarações internacionais de direitos, segundo alguns entendem, não 

coincidem, em termos de efeitos jurídicos, com os tratados internacionais internalizados no 

ordenamento jurídico pátrio nos termos do procedimento descrito em tópico anterior. 

 Isso porque tais declarações – incluindo as ora tratadas - conforme alguns autores, 

normalmente transitam no campo das recomendações éticas, não tendo a força vinculante 

de uma lei, sendo similares a cartas de boas intenções e códigos deontológicos. 99 

 Por outro lado, outros mencionam que, quando tais declarações passam a ser 

consideradas costume internacional, tornam-se fontes do Direito Internacional, devendo os 

Estados observar seus ditames. Nesse sentido, A. C. Ramos (2005, p. 55): 
 
“O costume internacional e os princípios gerais do Direito são fontes do 
Direito Internacional dos Direitos Humanos. Muitos desses costumes 
originam-se das resoluções da Assembléia Geral da ONU, bem como das 
deliberações do Conselho Econômico e Social e sua Comissão de 
Direitos Humanos. Como exemplo, cite-se a Declaração Universal de 

                                                 
99 Nesse sentido, Rocha (2008, p. 119), Vasconcelos (2006, p. 98) e Myszcuzuk (2005, p. 52), estando esta 
última  fundada na doutrina de Renata Braga da Silva Pereira, segundo a qual a Declaração sobre o Genoma 
Humano e Direitos Humanos “constitui apenas um compromisso moral para os Estados Signatários e a 
comunidade internacional que tem por objetivo específico fixar um marco ético e enunciar princípios 
duradouros para as atividades relativas ao genoma humano”. 
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Direitos Humanos, que foi, como visto acima, originalmente adotada pela 
Resolução 21 A (II) da Assembléia Geral da ONU, não possuindo força 
vinculante de acordo com a Carta da ONU. Hoje, devem os Estados 
observar os Ditames da Declaração Universal dos Direitos Humanos 
(inclusive o Brasil), pois a mesma é reconhecida como espelho de norma 
costumeira de proteção de direitos humanos.” 

 

 E ainda há quem sustente que tratados e declarações são ambos vinculantes e, 

portanto, sinônimos. A esse respeito, Jubilut (2007, p. 26): 

 
 “essa divisão entre declaração e tratado é ainda hoje controversa. Alguns 
entendem que a declaração seria um documento sem força vinculante, 
enquanto o tratado seria dotado desta, ou seja, aquela não obriga aos 
sujeitos de Direito Internacional, enquanto este cria direitos e obrigações 
para os sujeitos, sendo esta a sua principal diferença. Em outras palavras, 
a declaração seria uma sugestão, enquanto o tratado seria uma ordem. 
Outros se baseiam no artigo 2º da Convenção de Viena sobre Direito dos 
Tratados – pelo qual é qualquer acordo internacional celebrado por 
escrito entre Estados e regido pelo Direito Internacional, que conte de um 
ou mais instrumentos jurídicos, qualquer que seja sua denominação, para 
propugnar pelo fato de que tratado e declaração seriam ambos 
vinculantes, posto que sinônimos”. 

 

Todavia, a par desse debate acerca da força vinculante, ou não, das declarações da 

Organização das Nações Unidas100, importa ressaltar que as duas declarações em estudo 

neste tópico, apesar de não internalizadas no ordenamento jurídico interno da forma 

expressa no tópico anterior, possuem determinados dispositivos que, no mínimo a título de 

marco ético, contribuem com a discussão a respeito do início da proteção do direito 

fundamental à vida, influindo, por exemplo, no debate sobre eventuais restrições às 

pesquisas científicas e terapias  com células-tronco embrionárias humanas (produzidas a 

partir de fertilização in vitro) em decorrência de tal proteção101. 

A Declaração Universal do Genoma Humano102 e dos Direitos Humanos foi 

adotada na 29ª Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (UNESCO), realizada de 21 de outubro a 12 de novembro de 1997. 

De acordo com Myszczuk (2005, p. 53), essa declaração funciona como um guia de 

orientação para a produção de normas por parte dos Estados signatários, delimitando os 

limites de atuação em pesquisas sobre o genoma e norteando o caminho que deve ser 
                                                 
100 Debate esse que não será tratado aqui de modo pormenorizado para não se perder o foco no tema principal 
atinente ao direito fundamental à vida. 
101 Tema decidido em maio de 2008 pelo Supremo Tribunal Federal brasileiro na ação direta de 
inconstitucionalidade 3510-0-DF, já referida anteriormente e que será melhor analisada nos tópicos seguintes 
deste capítulo. 
102 Segundo Garcia (2004, p. 102), “o Genoma consiste na base hereditária de uma célula viva, passível de 
modificação pela engenharia genética, de modo que possa produzir, com extremos níveis de eficiência, uma 
enormidade de produtos químicos, ou até mesmo novos seres (OGM) cujo impacto pode surtir efeitos em 
todas as áreas da sociedade.” 
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seguido para a utilização das descobertas científicas a respeito, com o intuito de servir de 

suporte ao desenvolvimento, promoção da pessoa humana e bem comum, sendo 

instrumento contra a voracidade do mercado e transformação do ser humano em objeto de 

consumo. 

Em tal declaração, um dispositivo que busca conferir certa obrigatoriedade aos 

Estados signatários consiste no artigo 22, do capítulo cujo título é “Implementação da 

Declaração”, o qual dispõe que os Estados deverão envidar esforços para promover os 

princípios estabelecidos na declaração, além de facilitar sua implementação com medidas 

apropriadas. 

Por outro lado, dentre os dispositivos que podem influir no debate sobre o início da 

proteção do direito à vida (e a admissibilidade, ou não, de pesquisas com células-tronco 

embrionárias oriundas de fertilização in vitro), o artigo 1 de tal declaração, dando um 

enfoque transindividual à questão103, dispõe que o genoma humano, em sentido simbólico, 

é o legado da humanidade e “constitui a base da unidade fundamental de todos os membros 

da família humana, assim como do reconhecimento de sua inerente dignidade e 

diversidade”. 

Não bastasse, também consta do artigo 5, “a”, que “qualquer pesquisa, tratamento 

ou diagnóstico que afete o genoma de uma pessoa só será realizado após uma avaliação 

rigorosa dos riscos e benefícios associados a essa ação e em conformidade com as normas 

e os princípios legais no país.” 

Neste dispositivo, nota-se certa relação com o princípio da precaução104, o qual 

consta, dentre outras normas, na Convenção sobre a Diversidade Biológica, assinada na 

Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, realizada na cidade do Rio de 

Janeiro, em 5 de junho de 1992, entrando em vigor no plano internacional em 29 de 

dezembro de 1993, e internalizada no direito brasileiro em 1998.105 A respeito desta 

Convenção, Comparato (2007, p. 429): 

 
“a campanha mundial por um desenvolvimento sustentável teve seu início 
oficial com a Conferência de Estocolmo sobre o Meio Ambiente 
Humano, de 1972, seguida vinte anos depois pela Conferência do Rio de 
Janeiro, ambas patrocinadas pelas Nações Unidas. Na Conferência do Rio 
de Janeiro, foram também aprovadas, de um lado, uma Convenção sobre 
a Mudança Climática, que entrou em vigor no plano internacional em 21 
e março de 1994, e, de outro lado, a chamada “Agenda 21”, que 

                                                 
103 Enfoque esse adotado pelo Ministro Lewandowski em seu voto na Ação Direta de Inconstitucionalidade 
3510-0-DF ao abordar a proteção ao direito à vida, conforme consta do capítulo 2 e outros tópicos deste 
capítulo. 
104 Sobre o princípio da precaução, vide também capítulo 2 e tópicos subsequentes deste capítulo. 
105 Tendo sido aprovada no Brasil pelo Decreto Legislativo n.2, de 3 de fevereiro de 1994, e promulgada pelo 
Decreto n. 2.519, de 16 de março de 1998.  
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estabelece o programa das atividades a serem desenvolvidas durante o 
século XXI para a preservação do equilíbrio ecológico.” 

 

Em tal convenção, por exemplo, o item “g”, do artigo 8, estabelece que o acordante 

deve, na medida do possível e conforme o caso, estabelecer ou manter meios para 

regulamentar, administrar ou controlar os riscos associados à utilização e liberação de 

organismos vivos modificados resultantes de biotecnologia, que provavelmente provoquem 

impacto ambiental negativo que possa afetar a conservação e a utilização sustentável da 

diversidade biológica, devendo ainda levar em conta os riscos para a saúde humana. 

Além disso, a Conferência do Rio de Janeiro de 1992 também aprovou um 

programa de ação para os anos seguintes, denominado Agenda 21, na qual constou o 

princípio da precaução de forma explícita, determinando que, em face de alguma ameaça 

de danos graves ou irreversíveis, a ausência de certeza científica absoluta não será utilizada 

como motivo para adiar-se a tomada de medidas viáveis à prevenção de degradação 

ambiental. Aith (2007, p. 243), aliás, indica que essa Agenda 21 pode ser apontada como 

origem dos fundamentos jurídicos do princípio da precaução. 

A esse respeito, o Ministro  Lewandowski, em seu voto na ação direta de 

inconstitucionalidade nº 3510-0-DF, manifestou-se nos seguintes termos: 

 
“O princípio da precaução foi explicitado, de forma pioneira, na 
Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o 
Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro, em 1992, da qual resultou 
a Agenda 21, que, em seu item 15, estabeleceu que, diante de uma 
ameaça de danos graves ou irreversíveis, a ausência de certeza científica 
absoluta não será utilizada como razão para o adiamento de medidas 
viáveis para prevenir a degradação ambiental. O referido princípio foi 
mais tarde ampliado na reunião levada a efeito em Wingspread, sede da 
Johnson Foundation, em Racine, Estado de Wisconsin, nos EUA, no mês 
de janeiro de 1998, com a participação de cientistas, juristas, legisladores 
e ambientalistas, cuja Declaração final consigna: ‘Quando uma atividade 
enseja ameaças de danos ao meio-ambiente ou à saúde humana, medidas 
de precaução devem ser tomadas, mesmo que algumas relações de causa 
e efeito não forem estabelecidas cientificamente’.” 
 

Esse princípio da precaução, somado a outras normas a ele correlatas, se levados 

em conta quando da análise do direito à vida, objeto deste estudo, geram consequências em 

relação à proteção jurídica de tal direito em seu início, especialmente no que se refere à 

necessidade de controle estatal (e até internacional) sobre as pesquisas com células-tronco 

embrionárias, pois o desenvolvimento da biotecnologia sobre genes humanos, se não 

controlado, pode ensejar, por exemplo, o risco de criação de seres extraordinários e, até 

mesmo, mudar a atual concepção de vida no planeta. 
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Aliás, a esse respeito, Lewandowski (2005, p. 175) explica que atualmente busca-

se, com fulcro na doutrina dos direitos humanos, proteção contra manipulações genéticas 

antevistas por Huxley, em sua obra denominada Admirável Mundo Novo, de 1930, as quais 

permitem, por exemplo, a criação de clones humanos e de animais e, em tese, até mesmo 

seres fantásticos imaginados pela Mitologia Grega, como minotauros, centauros e outros. 

E segundo Myszczuk (2005, p. 106), o princípio da precaução atua justamente em 

relação a esses riscos, como uma limitação às atividades de manipulação do genoma 

humano, em virtude de conferir ao pesquisador o dever de agir com cautela quando de suas 

intervenções.106 

Retornando à Declaração Universal do Genoma e Direitos Humanos, em capítulo 

que trata especificamente da pesquisa sobre o genoma humano, encontra-se a vedação de 

práticas contrárias à dignidade humana (art. 11), devendo prevalecer o respeito não só à 

dignidade, mas aos direitos humanos e às liberdades fundamentais (art. 10). Não bastasse, 

no artigo 12, b, consta que as aplicações da pesquisa relativas ao genoma humano 

(incluindo a biologia, genética e medicina) “deverão visar ao alívio do sofrimento e à 

melhoria da saúde das pessoas e da humanidade como um todo”. 

Foram fixados em tal declaração, portanto, certos valores a serem considerados 

quando da pesquisa sobre o genoma humano, como a dignidade humana, os direitos 

humanos e as liberdades fundamentais, além do alívio do sofrimento e melhoria da saúde 

das pessoas e da humanidade como um todo. 

Já a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos107 foi aprovada, por 

aclamação, na 33ª Conferência Geral das Nações Unidas para a Educação, Ciência e 

Cultura, em 19 de outubro de 2005, com a pretensão de constituir um marco inspirador no 

assunto por ela tratado para as políticas, leis e padrões éticos dos 191 países-membros da 

ONU, dentre os quais se inclui o Brasil108. 

 Um dispositivo que busca conferir certa obrigatoriedade aos Estados signatários da 

declaração em foco é o artigo 22, sob o título Papel dos Estados, segundo o qual os 

Estados devem providenciar medidas apropriadas (legislativas, administrativas ou outras) 

                                                 
106 Segundo tal autora, “o princípio da precaução limita as atividades de manipulação do genoma humano, 
pois confere ao pesquisador o dever de agir com cautela em suas intervenções”. 
107 Redigida pelo Comitê de Bioética da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura 
(UNESCO), estabelecido em 1993, o qual é integrado por 36 especialistas independentes que analisaram as 
consequências éticas das atividades científicas, especialmente no que pertine à proteção dos direitos 
fundamentais da pessoa humana (conforme voto do Ministro Lewandowski, proferido na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade 3510-0-DF). 
108 Conforme voto do Ministro Lewandowski, na Ação Direta de Inconstitucionalidade 3510-0-DF. 
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para por em prática os princípios nela enunciados, em conformidade com o direito 

internacional relativo aos direitos humanos109. 

 Outro dispositivo, relevante para este estudo, é aquele que trata dos comitês de ética 

em pesquisa, considerando que cabe a eles, dentre outras atribuições, avaliar problemas 

éticos, jurídicos, científicos e sociais no que se refere a projetos envolvendo seres 

humanos.  

No âmbito das discussões em torno do início da proteção do direito fundamental à 

vida, que abrangem, por exemplo, o debate acerca das pesquisas com células-tronco 

humanas oriundas de embriões originados por fertilizações in vitro, certamente a avaliação 

das finalidades e modos de execução de tais pesquisas, dentre outros aspectos, necessita ser 

realizada por tais comitês, instituídos, mantidos e apoiados em nível adequado, além de 

caracterizarem-se como independentes, multidisciplinares e pluralistas, conforme 

estipulado em tal declaração110. 

Esse modo de instituição dos comitês de ética em pesquisa coaduna-se, aliás, com o 

disposto no artigo 18, item 3, da mesma declaração, segundo o qual devem-se promover 

oportunidades de um debate público pluralista e esclarecido, que permita a expressão de 

todas as opiniões pertinentes. 

 A relevância de tais dispositivos no âmbito do ordenamento jurídico brasileiro pode 

ser encontrada, dentre outros assuntos, no debate sobre a constitucionalidade das pesquisas 

com células-tronco embrionárias nos termos da Lei nº 11.105, de 24 de março de 2005, em 

sede da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3510-0-DF. 

No julgamento de tal ação, consta manifestação do Ministro Lewandowski111 no 

sentido de que tais dispositivos são preceitos que o Brasil está obrigado a observar, tanto 

que se fundamenta neles – dentre outras considerações – para sustentar a 

inconstitucionalidade de interpretar-se o texto da lei questionada112 de modo a permitir que 

                                                 
109 “Artigo 22º (Papel dos Estados): 1. Os Estados devem tomar todas as medidas apropriadas – legislativas, 
administrativas ou outras – para pôr em prática os princípios enunciados na presente Declaração, em 
conformidade com o direito internacional relativo aos direitos humanos. Tais medidas devem ser apoiadas 
por uma ação nos domínios da educação, da formação e da informação ao público.” 
110 Dispõe o artigo 19 da Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos, que devem ser criados, 
encorajados e adequadamente apoiados comitês de ética independentes, multidisciplinares e pluralistas, com 
vista a: “(a) avaliar os problemas éticos, jurídicos, científicos e sociais relevantes no que se refere aos 
projetos de investigação envolvendo seres humanos; (b) dar pareceres sobre os problemas éticos que se 
levantam em contextos clínicos; (c) avaliar os progressos científicos e tecnológicos, formular recomendações 
e contribuir para a elaboração de princípios normativos sobre as questões do âmbito da presente Declaração; 
(d) promover o debate, a educação e bem assim a sensibilização e a mobilização do público em matéria de 
bioética.” 
111 Conforme voto na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3510-0-DF. 
112 Especialmente no que se refere ao §2º, do art. 5º, da Lei nº 11.105/2005: “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.” 
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projetos de pesquisa e de terapia com células-tronco embrionárias humanas sejam 

exclusivamente aprovados pelos comitês de ética das próprias instituições e serviços de 

saúde113. Para tal Ministro, os projetos de experimentação com embriões humanos, além de 

aprovados pelos comitês de ética das instituições de pesquisa e serviços de saúde por eles 

responsáveis, devem ser submetidos à prévia autorização e permanente fiscalização dos 

órgãos públicos mencionados na Lei nº 11.105, de 24 de março de 2005 (como, por 

exemplo, o Ministério da Saúde e respectiva Comissão Nacional de Ética em Pesquisa). 

Cabe mencionar, ainda, o artigo 6º, 2, da Declaração Universal de Bioética e 

Direitos Humanos, segundo o qual a pesquisa científica só deve ser realizada com o prévio, 

livre, expresso e esclarecido consentimento do indivíduo envolvido, dispondo ainda que a 

informação deve ser adequada, compreensível e incluir os procedimentos para a retirada do 

consentimento, a qualquer hora e por qualquer razão, sem acarretar desvantagem. 

Vejamos: 
“Só devem ser realizadas pesquisas científicas com o consentimento 
prévio, livre e esclarecido da pessoa em causa. A informação deve ser 
suficiente, fornecida em moldes compreensíveis e incluir as modalidades 
de retirada do consentimento. A pessoa em causa pode retirar o seu 
consentimento a qualquer momento e por qualquer razão, sem que daí 
resulte para ela qualquer desvantagem ou prejuízo. Exceções a este 
princípio só devem ser feitas de acordo com as normas éticas e jurídicas 
adotadas pelos Estados e devem ser compatíveis com os princípios e 
disposições enunciados na presente Declaração, nomeadamente no artigo 
27º, e com o direito internacional relativo aos direitos humanos.” 

 
A partir de tal dispositivo, sustenta-se a assertiva de que as pessoas cujo 

consentimento se pretende obter devem estar cientes e conscientes de todas as 
consequências éticas, jurídicas, sociais e materiais decorrentes de tal consentimento, além 
de eventuais alternativas possíveis, tudo sem qualquer constrangimento físico, moral, 
psicológico ou econômico. Ademais, deve haver possibilidade de retratação ou 
reformulação de tal consentimento a qualquer tempo e sem qualquer consequência para 
quem se retrata ou faz a reformulação114. 

A importância de tal enunciado normativo para o direito brasileiro pode ser 
encontrada, por exemplo, na necessidade de coadunar a norma que emana desse texto com 

                                                 
113 Vejamos o trecho do voto na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3510-0-DF que sintetiza essa ideia: 
“Não se mostra, também, segundo penso, conveniente e nem jurídico, permitir que projetos de pesquisa e de 
terapia com células-tronco embrionárias humanas sejam exclusivamente aprovadas pelos comitês de ética das 
próprias instituições e serviços de saúde responsáveis por sua realização, a teor do que sugere o §2º do art. 5º, 
aqui atacado. É que, seja-me permitido o recurso a uma conhecida parêmia romana – e com o devido respeito 
que os cientistas merecem -, ‘lupus non curat numerum ovium’.” 
114 Nesse sentido, o voto do Ministro Lewandowski na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3510-0-DF. 
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o §1º do art. 5º da Lei nº 11.105/2005115, que exige o consentimento dos genitores para 
possibilitar a utilização, para fins de pesquisa e terapia de células-tronco embrionárias 
obtidas de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro e não utilizados no 
respectivo procedimento. 

Com isso, vislumbra-se que não basta uma mera declaração de que o indivíduo está 
ciente ou de acordo com tais pesquisas para tornar válido o consentimento dos genitores 
para a utilização dos embriões.  

Isso porque há necessidade de que os pretensos doadores de material genético 
manifestem seu assentimento por meio de declaração explícita e formal, após prévia, 
precisa e leal informação a respeito de como serão realizadas e qual o fim último das 
pesquisas que se pretende efetuar com tais embriões, além de eventuais alternativas para tal 
utilização (como a possibilidade de doação a casais inférteis), a fim de que tal 
consentimento se coadune com o disposto no art. 6º, 2, da Declaração Universal de 
Bioética e Direitos Humanos e, quanto às normas internas relacionadas (e que serão mais 
adiante comentadas),  com o §1º do art. 5º, da Lei nº 11.105/2005,  e, ainda, itens I, 3, e V, 
2 e 3, da Resolução 1538/1992, do Conselho Federal de Medicina116. 

A seguir serão mencionadas outras normas internacionais que mencionam 
expressamente a proteção ao direito à vida e que também têm repercussão no debate acerca 
do início do direito à vida e a possibilidade, ou não, das pesquisas com células-tronco 
embrionárias. 

 
3.2.4 Análise de outras normas internacionais com repercussão na proteção ao direito 
à vida: a Declaração Universal dos Direitos do Homem, o Pacto Internacional sobre 
Direitos Civis e Políticos e a Convenção Americana de Direitos Humanos 
 

A Declaração Universal dos Direitos do Homem, aprovada pela Assembléia Geral 

das Nações Unidas, datada de 10 de dezembro de 1948, em seu art. 3°, estabelece que 
                                                 
115 Vejamos o teor do § 1º, do artigo 5º, da Lei nº 11.105/2005: “Em qualquer caso, é necessário o 
consentimento dos genitores”. 
116 Dispõe o item I, 3, da Resolução CFM nº 1538/1992, ao tratar dos princípios gerais das normas éticas para 
utilização das técnicas de reprodução assistida que “o consentimento informado será obrigatório e extensivo 
aos pacientes inférteis e doadores. Os aspectos médicos envolvendo todas as circunstâncias da aplicação de 
uma técnica de RA [ou seja, técnica de reprodução assistida] serão detalhadamente expostos, assim como os 
resultados já obtidos naquela unidade de tratamento com a técnica proposta. As informações devem também 
atingir dados de caráter biológico, jurídico, ético e econômico. O documento de consentimento informado 
será em formulário especial, e estará completo com a concordância, por escrito, da paciente ou do casal 
infértil.” Já o item V, 2, menciona que “o número total de pré-embriões produzidos em laboratório será 
comunicado aos pacientes, para que se decida quantos pré-embriões serão transferidos a fresco, devendo o 
excedente ser criopreservado, não podendo ser descartado ou destruído.” Além disso, dispõe o item V, 3, de 
tal Resolução, ao tratar da criopreservação de gametas ou “pré-embriões”, que no “momento da 
criopreservação, os cônjuges ou companheiros devem expressar sua vontade, por escrito, quanto ao destino 
que será dado aos pré-embriões criopreservados, em caso de divórcio, doenças graves ou de falecimento de 
um deles ou de ambos, e quando desejam doá-los”. 
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“todo homem tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal”. Como já comentado 

alhures, há quem sustente que tal declaração consiste em norma costumeira de proteção de 

direitos humanos, possuindo, assim, força vinculante117 118. No entanto, para o propósito 

específico de definir o início da proteção ao direito à vida, o dispositivo referido é de 

pouca valia, pois se limita a expressar o direito à vida do qual é titular todo ser humano, 

mas não menciona expressamente quando se inicia essa proteção. 

 Outro dispositivo internacional que garante o direito à vida é encontrado no Pacto 

Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, adotado pela Assembléia Geral das Nações 

Unidas em 16 de dezembro de 1966, o qual foi ratificado pelo Brasil pelo Decreto 

Legislativo n° 226, de 12 de dezembro de 1991, promulgado pelo Decreto n° 592, de 6 de 

dezembro de 1992. Dentre outros enunciados, consta do item 1 do art. 6° de tal Pacto  que 

“o direito à vida é inerente à pessoa humana” e que “deverá ser protegido pela lei, sendo 

que ninguém poderá ser arbitrariamente privado de sua vida”. 

 Verifica-se, novamente, no dispositivo acima, que embora haja uma determinação 

de proteção do direito à vida da pessoa humana, não há menção expressa no que pertine ao 

início de tal proteção, ou seja, não há um marco expresso de quando se inicia a proteção a 

tal direito. 

 A esse respeito, comentando o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos,  

Comparato (2007, p. 297) considera que o texto do dispositivo está atrasado diante dos 

avanços das técnicas de fecundação artificial e engenharia genética, levando-se em conta 

que na atualidade é possível a produção artificial de embriões humanos, para ulterior 

aproveitamento de seus tecidos ou células, com diversas finalidades, além da engenharia 

genética estar em condições de realizar a clonagem humana para fins terapêuticos ou 

reprodutivos. 

 A Convenção Americana de Direitos Humanos, por sua vez, dispõe de modo mais 

específico em relação ao início da proteção ao direito à vida, tema do presente capítulo. 

                                                 
117 Nesse sentido, conforme já mencionado em tópico anterior deste capítulo, A. C. Ramos (2005, p. 55): “De 
fato, a Corte Internacional de Justiça decidiu expressamente pelo caráter de norma costumeira da Declaração 
Universal de Direitos Humanos, considerada como elemento de interpretação do conceito de direitos 
fundamentais insculpido na Carta da ONU”.  
118 Ainda a esse respeito, Lewandowski (1984, pp. 88-89) menciona que “grande parte dos analistas 
considera que a Declaração constitui uma simples recomendação da ONU, argumentando que, caso assim 
não fosse, não seriam necessárias as diversas convenções que existem sobre os direitos do homem, para dar-
lhes eficácia. Existe, porém, outra tese que considera que o diploma em pauta configura um verdadeiro texto 
interpretativo da Carta, posto que tudo que há de essencial sobre os direitos humanos já constaria do 
ordenamento da ONU. Além destas teorias, há ainda uma terceira corrente que atribui às disposições da 
Declaração a condição de princípios gerais de direito internacional, aos quais se reporta o artigo 38 do 
Estatuto da Corte Internacional de Justiça, podendo estas assumir o caráter de jus cogens, quando aplicadas 
pelo tribunal em seus julgados.” 
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 Esse tratado, conforme A. C. Ramos (2009, p. 812) é considerado hoje o principal 

diploma de proteção dos direitos humanos nas Américas pelos seguintes motivos: 

 
“(i) pela abrangência geográfica, uma vez que conta com 24 Estados 
signatários; (ii) pelo catálogo de direitos civis e políticos; (iii) pela 
estruturação de um sistema de supervisão e controle das obrigações 
assumidas pelos estados, que conta, inclusive, com uma Corte de Direitos 
Humanos, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, com sede em 
San José da Costa Rica.” 

  

 Reitere-se que essa Convenção, conhecida também como Pacto de São José da 

Costa Rica, foi aprovada em 22 de novembro de 1969, na Conferência Interamericana de 

Direitos Humanos e, no âmbito interno brasileiro, o Congresso Nacional a aprovou por 

meio do Decreto Legislativo n° 27, de 26 de maio de 1992, tendo sido incorporada ao 

ordenamento jurídico brasileiro por meio do Decreto Executivo n° 678, de 1992. De 

destaque a submissão do Brasil, após 1998, à jurisdição obrigatória da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos.119  

 Seu art. 4°, 1, dispõe que “toda pessoa tem direito a 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.” 

 O enunciado desse dispositivo expressamente refere-se ao início da proteção  do 

direito à vida (em geral, desde a concepção), permitindo também interpretação que adote, 

em relação a tal direito, aqueles sentidos indicados no  capítulo anterior120, pois é possível 

entender que se estabeleceu óbice para agentes estatais e terceiros atentarem contra o 

direito à própria existência (sem privações arbitrárias da vida), além de haver uma 

determinação de que Estados efetivem marcos normativos, políticas públicas e aparato 

judicial que busquem resguardar o acesso a condições de vida digna e previnam ofensas e 

ameaças à vida humana (precavendo-se, por exemplo, dos riscos decorrentes do 

desenvolvimento da biotecnologia). 

                                                 
119 Para uma noção acerca do funcionamento do Subsistema Americano de Direitos Humanos, vide A. C. 
Ramos (2009, pp. 805-850). Registre-se, ainda, que de acordo com Comparato (2007, p.367), o Brasil aderiu 
à Convenção por ato de 25-9-1992, mas ressalvou a cláusula facultativa do art. 45, §1º, referente à 
competência da Comissão Interamericana de Direitos Humanos para examinar queixas apresentadas por 
outros Estados sobre o não-cumprimento das obrigações impostas pela Convenção, bem como a cláusula 
facultativa do art. 62, §1º, sobre a jurisdição obrigatória da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ainda 
conforme tal autor, pelo Decreto Legislativo nº 89, de dezembro de 1998, o Congresso Nacional aprovou a 
solicitação de reconhecimento da competência obrigatória da Corte Interamericana de Direito Humanos para 
fatos ocorridos a partir do reconhecimento, conforme o §1º do art. 62 de tal instrumento internacional, e pelo 
Decreto nº 4.463, de 11-11-2002, foi promulgada essa declaração de reconhecimento da competência 
obrigatória da Corte. 
120 Direito à vida entendido como direito à própria existência, direito a vida digna e direito à proteção em face 
da biotecnologia (conforme capítulo 2). 
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 Em sentido semelhante, embora não idêntico (até porque se trata de julgado que não 

aborda pesquisas com células-tronco humanas, tendo peculiaridades não aplicáveis à 

hipótese em estudo), trecho de decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, no 

caso Ximenes Lopes (em que o Brasil foi condenado por violação do art. 4º, 1, da 

Convenção Americana de Direitos Humanos, dentre outros dispositivos): 

 
Em virtude deste papel fundamental que se atribui ao direito à vida na 
Convenção, a Corte tem afirmado em sua jurisprudência constante que os 
Estados têm a obrigação de garantir a criação das condições necessárias 
para que não se produzam violações a esse direito inalienável e, em 
particular, o dever de impedir que seus agentes atentem contra ele. O 
artigo 4 da Convenção garante em essência não somente o direito de todo 
ser humano de não ser privado da vida arbitrariamente, mas também o 
dever dos Estados de adotar as medidas necessárias para criar um marco 
normativo adequado que dissuada qualquer ameaça ao direito à vida; 
estabelecer um sistema de justiça efetivo, capaz de investigar, castigar e 
reparar toda privação da vida por parte de agentes estatais ou particulares; 
e salvaguardar o direito de que não se impeça o acesso a condições que 
assegurem uma vida digna, o que inclui a adoção de medidas positivas 
para prevenir a violação desse direito. 

 

 Por outro lado, a doutrina e jurisprudência pátrias, na perspectiva dos efeitos da 

Convenção no direito interno, têm apresentado diversas divergências quanto à 

interpretação deste texto normativo em relação a alguns aspectos. 

 Uma dessas divergências diz respeito ao significado da locução “em geral”, quando 

se afirma no art. 4º, 1, que o direito à vida deve ser protegido pela lei e, “em geral”, desde 

o momento da concepção. 

 Uma primeira posição sustenta, como Rocha (2008, p. 116), que o termo “em 

geral” não está a possibilitar exceções, sob o argumento de que “o §5º do mesmo 

dispositivo faz uma ressalva capaz de dirimir qualquer dúvida, determinando a proibição 

da aplicação da pena de morte, para os Estados que ainda não a aboliram, à mulher em 

estado de gravidez”, além de  mencionar que o art. 29121 proíbe quaisquer interpretações 

que suprimam ou limitem os direitos e as liberdades previstos na convenção em foco. 

                                                 
121 “Art. 29- Normas de interpretação 
Nenhuma disposição da presente Convenção pode ser interpretada no sentido de: a) permitir a qualquer dos 
Estados-partes, grupo ou indivíduo, suprimir o gozo e o exercício dos direitos e liberdades reconhecidos na 
Convenção ou limitá-los em maior medida do que a nela prevista; b) limitar o gozo e o exercício de qualquer 
direito ou liberdade que possam ser reconhecidos em virtude de leis de qualquer dos Estados-parte ou em 
virtude de Convenções em que seja parte um dos referidos Estados; c) excluir outros direitos e garantias que 
são inerentes ao ser humano ou que decorrem da forma democrática representativa de governo;d) excluir ou 
limitar o efeito que possam produzir a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem e outros 
atos internacionais da mesma natureza  
Art. 30 – Alcance das restrições 
As restrições permitidas, de acordo com esta Convenção, ao gozo e exercício dos direitos e liberdades nela 
reconhecidos, não podem ser aplicadas senão de acordo com leis que forem promulgadas por motivo de 
interesse geral e com o propósito para o qual houverem sido estabelecidas”. (ROCHA, 2008, p. 182). 
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 Essa posição, todavia, acaba por tornar inútil a expressão “em geral” constante do 

dispositivo, o que indica não ser a interpretação mais acertada. A norma deve ser 

encontrada tomando por base, dentre outras considerações, aquilo que consta 

potencialmente do texto normativo. O intérprete deve manter o sentido do texto como 

referência de sua interpretação. De acordo com Grau (2009, p. 32), o intérprete não é um 

criador da norma a partir do nada; ele produz a norma no sentido de reproduzi-la, pois ela 

já se encontra, em parte, potencialmente involucrada no texto normativo. 

 Assim, ignorar a expressão “em geral” no caso em questão, consiste em desprezar 

parte do texto normativo sem fundamentação suficiente para tanto.  

 Ressalte-se que também não faz sentido tentar tornar sem efeito a expressão “em 

geral” diante dos dispositivos da Convenção Americana de Direitos Humanos que limitam 

a pena de morte122, pois esta consiste em consequência jurídica relacionada a práticas 

criminosas tipificadas nos ordenamentos jurídicos123, não sendo correta a tentativa da 

autora de transformar a limitação da aplicação da pena de morte em vedação de toda e 

qualquer restrição ao direito à vida. 

 Acrescente-se, por fim, que não é adequado sustentar que as normas da Convenção 

referentes à interpretação de seus próprios dispositivos (como o art. 29) tornam inútil o 

texto a ser interpretado (como pretende Rocha quanto à expressão “em geral”), até porque 

as restrições aos direitos afirmados pela Convenção, ao contrário do que afirma a autora, 

são expressamente admitidas, conforme indica o título do respectivo art. 30124, que trata do 

“alcance das restrições”.125 

 Outros, como Comparato (2007, p.369), interpretam que a norma resultante do 

enunciado do art. 4º está a indicar que a cláusula em geral abre a possibilidade para o 

estabelecimento de exceções à regra. Esse autor, aliás, indica como uma exceção 

eticamente admissível à regra geral de proteção do direito à vida, desde o momento da 

                                                 
122 Eis o teor dos dispositivos da Convenção Americana de Direitos Humanos que mencionam expressamente 
a pena de morte: “Art. 4º - Direito à vida. [...] 2. Nos países que não houverem abolido a pena de morte, esta 
só poderá ser imposta pelos delitos mais graves, em cumprimento da sentença final de tribunal competente e 
em conformidade com lei que estabeleça tal pena, promulgada antes de haver o delito sido cometido. 
Tampouco se estenderá sua aplicação a delitos aos quais não se aplique atualmente. 3. Não se pode 
restabelecer a pena de morte nos Estados que a hajam abolido.  4. Em nenhum caso pode a pena de morte ser 
aplicada por delitos políticos, nem por delitos comuns conexos com delitos políticos.  5. Não se deve impor a 
pena de morte a pessoa que, no momento de perpetração do delito, for menor de dezoito anos, ou maior de 
setenta, nem aplicá-la a mulher em estado de gravidez. 6. Toda pessoa condenada à morte tem direito a 
solicitar anistia, indulto ou comutação da pena, os quais podem ser concedidos em todos os casos. Não se 
pode executar a pena de morte enquanto o pedido estiver pendente de decisão ante a autoridade competente.” 
123 Vide, a respeito da pena de morte no direito brasileiro, comentários efetuados no capítulo 2, no tópico que 
trata do direito à vida como direito à própria existência. 
124 Transcrito em nota de rodapé anterior. 
125 Registre-se, ainda, que A.C. Ramos (2009, pp. 820-822) entende o art. 29, b, da Convenção Americana de 
Direitos Humanos como expressão da cláusula da primazia da norma mais favorável, comentada em tópico 
anterior. 
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concepção, a obtenção de embriões clonados para tratamento de doenças 

neurodegenerativas do próprio sujeito126. 

 E, de modo semelhante, o Ministro Lewandowski, em seu voto na ação direta de 

inconstitucionalidade nº 3510-0-DF, sustentou que a expressão “em geral” contida no 

dispositivo da Convenção Americana de Direitos Humanos, apesar de manter a ideia de 

que, para os efeitos legais, “a vida começa na concepção, quer iniciada in utero, quer in 

vitro”, permite que a lei do Estado signatário da Convenção deixe, eventualmente, de 

protegê-la, em situações excepcionais, caso outros valores estejam em jogo. 

 Um outro modo de analisar o dispositivo é, primeiramente, averiguar quais normas, 

em tese, podem ser atribuídas ao texto e, em seguida, classificá-las sob um enfoque 

estrutural, caracterizando-as como princípio ou em regra, nos termos da classificação 

proposta por Alexy (2008a, pp. 85-120).  

 Vejamos, novamente, o texto do art. 4º, 1, da Convenção Americana dos Direitos 

Humanos: 
“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.” 

  

Nesse enunciado normativo, para o fim de elucidar as questões suscitadas neste 

estudo, cabe analisar três normas a ele inerentes. 

 A primeira, garante a toda pessoa o direito à vida. Classifica-se como um princípio 

(mandamento de otimização), o qual determina que toda pessoa tem o direito ao máximo 

possível de respeito a sua vida, levando-se em conta as circunstâncias fáticas e jurídicas do 

caso concreto. 

 A segunda norma determina que o direito à vida deve ser protegido pela lei. Trata-

se aqui de um dever de legislar imposto aos Estados, que devem proteger o direito à vida 

em sua legislação127. Consiste em uma regra que impõe um dever definitivo aos Estados 

que aderiram à Convenção Americana de Direitos Humanos de protegerem em seus 

ordenamentos jurídicos o direito à vida. Tal dever, de certo modo, acaba por positivar, em 

âmbito internacional, uma norma que se coaduna com o entendimento de Alexy – que 

adota uma vinculação necessária mas fraca entre direito e moral - no sentido da exigência 

                                                 
126 Comparato (2007, p. 369) sustenta também que essa norma enseja, em princípio, a proibição da produção 
de embriões humanos para fins industriais e clonagem humana para finalidades não reprodutivas e, portanto, 
com destruição do embrião. 
127 Registre-se ser possível haver outra interpretação do texto normativo em questão, no sentido de que, além 
do princípio que determina o respeito ao direito à vida, haveria apenas uma segunda norma, consistente em 
uma regra que determinaria que “o direito à vida deve ser protegido pela lei, em geral, desde a concepção.” 
Essa interpretação, todavia, não se mostra a mais adequada ao enunciado normativo em foco, levando em 
conta que acaba por desconsiderar a conjunção aditiva “e” expressa no dispositivo. 
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moral mínima de um ordenamento proteger o direito à vida (sob pena de caracterização de 

injustiça extrema, apta a ensejar a aplicação da fórmula de Radbruch).128 

E, por fim, a terceira norma consiste na proteção do direito à vida, em geral, desde 

o momento da concepção. Trata-se de uma regra,129pois não consiste na garantia de 

direitos ou imposição de deveres prima facie, já que deve ser realizada sempre por 

completo,  garantindo direitos e impondo deveres definitivos, com aplicação nos termos do 

raciocínio “tudo-ou-nada”  preconizado por Dworkin (1978, p. 24-25): ou a regra é válida 

e, neste caso, a resposta que ela fornece deve ser aceita, ou não é válida e, neste caso, em 

nada contribui para a decisão.  

A expressão “em geral” propicia tal classificação, pois eventuais exceções à regra 

não a invalidam, possibilitando, com isso, que ela continue aplicável na generalidade dos 

casos não excepcionados, por meio de subsunção. É possível afirmar, portanto, que o 

direito à vida é protegido, em geral, a partir da concepção e, ao mesmo tempo, admitir a 

validade das exceções a essa regra previstas nas hipóteses do Código Penal em que o 

aborto não é punido, expressas no artigo 128, incisos I e II (aborto necessário e aborto no 

caso de gravidez resultante de estupro).  

Essa necessidade de exceções, no caso da proteção do direito à vida, decorre, dentre 

outros aspectos, do suporte fático da norma ligar-se a temas polêmicos e direitos muitas 

vezes colidentes, que ensejam a ponderação de valores contrapostos, tais como as 

pesquisas com células-tronco embrionárias humanas, a antecipação de parto de feto 

anencéfalo, o uso da “pílula do dia seguinte”, o aborto, o princípio da precaução, o direito à 

saúde, o incentivo estatal ao desenvolvimento científico, pesquisa e capacitação 

tecnológica, dentre outros. 

 Em síntese: a expressão “em geral” deve ser entendida como uma admissão 

expressa do estabelecimento de outras normas, fundadas em outros valores em jogo, que 

excepcionem a regra genérica do art. 4º, 1, da Convenção Americana de Direitos Humanos, 

de que o direito à vida deve ser protegido pela legislação e, em geral, desde a concepção130. 

                                                 
128 A esse respeito, vide o capítulo 1. 
129 Contrariamente a esse entendimento, sustentando que a expressão “em geral” pelo art. 4º, 1, do Pacto de 
San Jose, enseja tratar-se a norma respectiva de um princípio nos termos da fórmula de Alexy, Sarmento 
(2007, p. 35): “o uso da cláusula ‘em geral’ evidencia que a proteção à vida intra-uterina deve ser concebida 
como um princípio e não como uma regra. Em outras palavras, e empregando a conhecida fórmula de Robert 
Alexy, a proteção ao nascituro constitui um ‘mandado de otimização’ em favor de um interesse 
constitucionalmente relevante – a vida embrionária -, sujeito, contudo, a ponderações com outros princípios 
constitucionais, e que pode ceder diante deles em determinadas circunstâncias.” 
130 A respeito do que significa o termo “concepção” no art. 4º, 1, da Convenção Americana de Direitos 
Humanos, e efeitos dessa admissibilidade de exceções à regra geral de proteção do direito à vida desde a 
concepção na autorização de pesquisas com células-tronco embrionárias humanas expressa no art. 5º da Lei 
nº 11.105/2005,  vide tópicos posteriores deste capítulo, atinentes ao julgamento da ação direta de 
inconstitucionalidade nº 3510-0-DF. 
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 Assim, diante das outras normas internacionais referidas e concebendo 

estruturalmente as normas provenientes do art. 4º, 1, da Convenção Americana de Direitos 

Humanos, como um princípio que garante a toda pessoa o direito à vida, uma regra que 

determina que o direito à vida deve ser protegido pela lei e, ainda, uma regra que impõe a 

proteção do direito à vida, em geral, desde o momento da concepção, passa-se a uma 

apresentação das normas jurídicas internas afetas ao debate a respeito do início da proteção 

ao direito à vida e as pesquisas com células-tronco embrionárias para, após, analisar-se o 

julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 3510-0-DF que lidou com esse tema. 

 

3.3 A LEGISLAÇÃO NACIONAL QUE INFLUENCIA NO DEBATE SOBRE O INÍCIO 

DA PROTEÇÃO DO DIREITO À VIDA E AS PESQUISAS COM CÉLULAS-TRONCO 

EMBRIONÁRIAS HUMANAS 

 

 O presente item serve para realizar uma apresentação dos dispositivos do 

ordenamento jurídico brasileiro que importam ao debate acerca do início do direito à vida e 

a possibilidade, ou não, das pesquisas com células-tronco embrionárias. Esclareça-se, 

contudo, que uma parte destes continuará a ser tratada no tópico subsequente, que 

discorrerá sobre o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 3510-0-DF. 

 Os critérios para a seleção de dispositivos aqui realizada consistem no fato deles 

mencionarem expressamente o direito fundamental à vida ou a pesquisa com células-

tronco embrionárias, assim como sua abordagem pela petição inicial e por alguns dos votos 

dos Ministros do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da referida ação direta 

de inconstitucionalidade.  

Além disso, registre-se que a pesquisa de legislação restringiu-se a textos 

normativos constitucionais e infraconstitucionais federais. Não se tratará, portanto, de 

eventuais normas estaduais e/ou municipais a respeito pois, como se verá, o ponto 

fundamental desse assunto consiste em verificar a constitucionalidade de norma federal 

que regulamentou as pesquisas com células-tronco embrionárias.  

Acrescente-se, por fim, que neste tópico também não serão mencionados textos de 

normas internacionais que tratem sobre o tema, mesmo que incorporados ao ordenamento 

jurídico brasileiro, pois estas já foram abordadas no tópico anterior. 

Feitos esses esclarecimentos, passa-se à análise dos enunciados normativos, 

iniciando por aqueles oriundos da Constituição Federal. 
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3.3.1 Dispositivos Constitucionais 

 

 A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 dispõe expressamente a 

respeito do direito à vida, em seu art. 5º, caput, a seguir transcrito: 

 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 
País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade [...] 

  

O art. 5º encontra-se inserido no Capítulo I (denominado Dos Direitos e Deveres 

Individuais e Coletivos) do Título II (denominado Dos Direitos e Garantias 

Fundamentais) da Constituição. Assim, topograficamente, nota-se que a inviolabilidade do 

direito à vida insere-se dentre os direitos individuais e coletivos e estes, por sua vez, são 

considerados direitos e garantias fundamentais. 

 O dispositivo em foco, assim como os demais dispositivos da Constituição, não 

trata expressamente do início da proteção do direito à vida. 

 E essa ausência de norma expressa constitucional também ocorre no caso das 

pesquisas com células-tronco embrionárias humanas, apesar de, durante os trabalhos da 

Assembléia Nacional Constituinte, terem sido apresentados diversos anteprojetos sobre o 

tema, em geral no sentido de vetar tais pesquisas. 

 Aliás, a esse respeito, Scarparo (1991, p. 67)131 sustenta que a falta de 

embasamento e de criatividade dos textos, com homogeneidade de estilo e de técnica 

dissertativa, conduzem à suspeita de que tenham sido originados a partir de um mesmo 

lobby religioso, interessado em impedir que a nova Constituição fosse favorável às técnicas 

de fertilização assistida, conforme indicam os dois exemplos132 a seguir transcritos, sendo 

o primeiro redigido pela Deputada Rita Camata (o pretenso art. 20) e, o segundo, pelo 

Deputado Ervin Bonkoski (o pretenso art. 30): 

 
Art. 20 – As pesquisas e experiências de genética humana dependem da 
aprovação dos órgãos competentes, não sendo permitida: 
I- Qualquer prática que atente contra a vida, a integridade física e 
dignidade da pessoa humana. 
II- Inseminação post mortem, a maternidade substitutiva, os bancos de 
embriões, a manipulação de embriões humanos, a fecundação in vitro, a 
crioconservação de embriões com fins comerciais ou experimentais. 

                                                 
131 “A falta de embasamento e de criatividade dos textos leva a pensar que tenham sido oferecidos, já 
elaborados, por algum lobby religioso interessado em impedir que a Nova Constituição acatasse 
favoravelmente as técnicas da fecundação assistida” (SCARPARO, 1991, p. 67).  
132 Ambos os exemplo são citados por Scarparo (1991,  pp. 67-68) – a qual menciona vários outros, todos no 
mesmo sentido dos acima referidos. 
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Art. 30- O ser humano deve ser respeitado, como pessoa, desde o 
primeiro momento de sua concepção, não sendo portanto permitida: 
I- Qualquer prática, pesquisas e experiências de genética, que atentem 
contra a vida, dignidade da pessoa humana. 
II- Inseminação post mortem, a maternidade substitutiva, os bancos de 
embriões, a manipulação de embriões humanos, a fecundação in vitro, a 
crioconservação de embriões, com fins comerciais ou experimentais. 

  

Em vez dos constituintes aprovarem algum anteprojeto no sentido dos dois acima 

transcritos, vetando as pesquisas com embriões a título de defender o direito à vida (dentre 

outros aspectos), nota-se que, de modo diverso, o texto resultante do trabalho constituinte 

contém alguns outros dispositivos que, apesar de não regularem diretamente o início do 

direito à vida e as pesquisas com células-tronco embrionárias humanas, acabam por 

influenciar em tal debate, ao introduzirem alguns valores constitucionalmente relevantes 

que interferem no equacionamento desse assunto: a liberdade de expressão da atividade 

intelectual e científica; o dever do Estado incentivar o desenvolvimento científico, a 

pesquisa e a capacitação tecnológica; o direito à saúde; o direito ao livre planejamento 

familiar pelo casal e, ainda, dispositivos dos quais se infere o princípio da precaução.133 

 O dever do Estado de promover o incentivo ao desenvolvimento científico, a 

pesquisa e capacitação tecnológica é referido no artigo 218, caput, segundo o qual “o 

Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação 

tecnológicas”.  E no mesmo sentido, o inciso IX do artigo 5º dispõe que é “livre a 

expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 

independentemente de censura ou licença”.  Tais dispositivos denotam, em tese, valores 

que podem ser sopesados a favor da permissão das pesquisas com células-tronco 

embrionárias humanas. 

 O direito à saúde, por sua vez, é positivado pela Constituição como direito social no 

artigo 6º, caput.  

 Esse direito é alegado para fundamentar constitucionalmente a permissão legal para 

as pesquisas e terapias com células-tronco embrionárias humanas, mesmo que em face 

destas ocorra a destruição de embriões, em virtude da perspectiva de futuro favorecimento 

à saúde das pessoas por meio do desenvolvimento da medicina regenerativa134, dentre 

outros aspectos.  Por outro lado, é possível alegar tal direito para proteger a saúde em 

face de pesquisas ou terapias temerárias, que coloquem em risco a saúde de alguns ou da 

população em geral. 

                                                 
133 A respeito do princípio da precaução, vide também capítulo 2 e outros tópicos deste capítulo. 
134 Sobre medicina regenerativa, vide início deste capítulo. 
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 Devem ser referidos também os artigos 196 e 225 da Constituição, com o seguinte 

teor: 
Art.196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 
doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e 
serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 
Art.225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de 
vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-
lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 
§1º. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder 
Público: (...) 
II- preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do 
País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de 
material genético;(...) 
V- controlar a produção, comercialização e o emprego de técnicas, 
métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de 
vida e o meio ambiente. 

  

 Com base nesses dispositivos é possível inferir a adoção do princípio da precaução 

no âmbito do meio ambiente e da saúde pública pela ordem jurídica constitucional pátria, o 

que vem influenciar a análise jurídica quanto aos eventuais riscos decorrentes de autorizar-

se pesquisas e terapias com células-tronco embrionárias humanas e correlata necessidade 

de controle sobre tais atividades. Nesse sentido, o voto do Ministro Lewandowski na ação 

direta de inconstitucionalidade nº 3510-0-DF135:  

 
“quando se cogita da preservação da vida numa escala mais ampla, ou 
seja, no plano coletivo, não apenas nacional, mas inclusive planetário, 
vem à baila o chamado “princípio da precaução”, que hoje norteia as 
condutas de todos aqueles que atuam no campo da proteção do meio 
ambiente e da saúde pública. Ainda que não expressamente formulado, 
encontra abrigo nos arts. 196 e 225 de nossa Constituição” 

 

 Desse modo, é possível sustentar que esses dispositivos constitucionais atinentes à 

saúde e meio ambiente ensejam do Estado providências para evitar ou reduzir os riscos 

inerentes à vida em sociedade que guardam relação com o ambiente, qualidade de vida e  

saúde da população, como o controle estatal das pesquisas e terapias com células-tronco 

embrionárias humanas. 

                                                 
135 Acrescente-se que, a respeito desses dispositivos, no julgamento da mesma ação direta de 
inconstitucionalidade, a Ministra C. Lucia sustenta em seu voto que “o atendimento do disposto no art. 
225,§1º, inc. II, que outorga ao poder público o dever de fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e 
manipulação de material genético reclama maior severidade no regramento das formas de controle das 
instituições de pesquisa e dos serviços de saúde que as realizem”.  Sobre a precaução vide tópicos posteriores 
deste capítulo e também o capítulo 2. 
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 No que pertine às condições e requisitos para remoção de substâncias humanas para 

fins de pesquisa e tratamento, dentre outros aspectos, o §4º, do art. 199, da Constituição, 

determina que a legislação infraconstitucional 

 
disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de 
órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa 
e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue 
e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização. 

  

 Esse dispositivo é relevante para o caso em estudo em virtude de haver quem 

entenda que as células-tronco embrionárias equiparam-se a substâncias humanas, o que 

autorizaria a lei infraconstitucional a disciplinar sua remoção para fins de pesquisas e 

tratamentos. Adotou esse entendimento a Ministra C. Lúcia, na ação direta de 

inconstitucionalidade nº 3510-0-DF: 

 
“Dá-se que a lei e o arbítrio são incompossíveis e, no caso agora 
analisado, não se cuida do segundo – arbítrio – exatamente porque os 
termos da norma legal apreciada firmam o sentido contrário a abuso 
levado a efeito com os embriões. Nem se há de afirmar que haveria 
arbítrio no aproveitamento de células-tronco embrionárias, porque ali se 
tem uma substância humana, que se propõe seja utilizada para a 
dignificação da vida daqueles que se podem ver tratados com os 
procedimentos a que podem dar ensejo as pesquisas feitas. 
A sua utilização conforma-se aos cuidados e condições definidas na lei, 
pelo que de arbítrio não se há de falar aqui. O embasamento 
constitucional, neste caso, parece incontestável. 
 Dispõe o art. 199, §4º, da Constituição Brasileira: [...]. A célula-tronco 
embrionária, mencionada na Lei n. 11.105/2005, tem exatamente a 
natureza de substância humana. Logo, não apenas não haveria 
incompatibilidade entre a norma constitucional e a norma legal 
questionada, como ainda se poderia afirmar que a lei cuida de um fator 
humano que não mais pode ser utilizado para os fins a que inicialmente 
ele se destinou, pois os incisos I e II do art. 5º, daquele diploma legal, 
estabelecem que será permitido para pesquisa e terapia as células-tronco 
embrionárias inviáveis ou congeladas no período legalmente assinalado”. 

 

 Não bastasse, ainda na Constituição Federal, cabe mencionar como valor que 

permeia o debate acerca do início da proteção ao direito à vida e a pesquisa com células-

tronco embrionárias o princípio da dignidade da pessoa humana, que se constitui como um 

dos fundamentos da República Federativa do Brasil, conforme indica o artigo 1º, inciso III: 

 
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: 
III- a dignidade da pessoa humana. 
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 E associando expressamente o direito à vida à noção de dignidade, dispõe o artigo 

170 da Constituição Federal que “a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho 

humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os 

ditames da justiça social.”  

 Já o direito ao livre planejamento familiar, fundado na dignidade da pessoa humana 

e paternidade responsável, é tratado no §7º do artigo 226 da Constituição, a seguir 

transcrito: 
§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. 

 

 Esse direito ao livre planejamento familiar, em tese, pode ser utilizado para 

fundamentar a utilização da técnica reprodutiva humana assistida denominada fertilização 

in vitro, por permitir realizar o sonho de milhares de casais com dificuldades ou 

impossibilidade de conceber filhos pelos métodos naturais.  

 Para Britto (2009, p. 578), a fertilização in vitro é meio científico “a serviço da 

ampliação da família como entidade digna da ‘especial proteção do Estado’ (base que é da 

sociedade)”, não importando, para o Direito, se a fertilização do óvulo feminino ocorrer 

por processo natural ou artificial, pois o que é relevante é possibilitar ao casal superar os 

percalços de sua infertilidade, contribuindo para a perpetuação da espécie humana. 

 Ocorre que, desse procedimento de  fertilização in vitro são criados, por motivos 

técnicos, embriões que excedem aqueles utilizados para a finalidade reprodutiva. E é 

desses embriões não implantados e sem perspectiva de implantação no útero materno que 

se busca a extração de células-tronco para fins de pesquisa e terapia, objeto da polêmica 

debatida neste estudo. 

 Sintetiza esse raciocínio, aliás, o seguinte trecho do voto da Ministra Ellen Gracie, 

na ação direta de inconstitucionalidade nº 3510-0-DF: 

 
“a fertilização in vitro, como técnica de reprodução humana assistida, 
tem ajudado, desde o nascimento da britânica Louise Brown, há quase 
trinta anos, a realizar o sonho de milhares de casais com dificuldade ou 
completa impossibilidade de conceber filhos pelo método natural. Porém, 
a utilização desse procedimento gera, inevitavelmente, o surgimento de 
embriões excedentes, muitos deles inviáveis, que são descartados ou 
congelados por tempo indefinido, sem a menor perspectiva de que 
venham a ser implantados em algum órgão uterino e prossigam na 
formação de uma pessoa humana.” 
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 Quanto a isso, Britto (2009, pp. 582-583) afirma que a opção do casal pela 

fecundação in vitro de óvulos traz consigo um direito implícito de matriz constitucional, 

fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, que 

não acarreta o dever jurídico do aproveitamento reprodutivo de todos os embriões 

eventualmente formados, mesmo que geneticamente viáveis. E, a partir desse raciocínio, 

ele considera adequada a destinação dada aos embriões produzidos mas não utilizados em 

tal procedimento nos termos da legislação infraconstitucional pátria, que será a seguir 

analisada. Vejamos: 
“se todo casal tem o direito de procriar; se esse direito pode passar por 
sucessivos testes de fecundação in vitro; se é da contingência do cultivo 
ou testes in vitro a produção de embriões em número superior à 
disposição do casal para aproveitá-los procriativamente; se não existe, 
enfim, o dever legal do casal quanto a esse cabal aproveitamento 
genético, então as alternativas que restavam à Lei de Biossegurança eram 
somente estas: a primeira, condenar os embriões à perpetuidade da pena 
de prisão em congelados tubos de ensaio; a segunda, deixar que os 
estabelecimentos médicos de procriação assistida prosseguissem em sua 
faina de jogar no lixo tudo quanto fosse embrião não-requestado para o 
fim de procriação humana; a terceira opção estaria, exatamente, na 
autorização que fez o art. 5º da Lei.” 

  

 O contraponto a esse posicionamento de Britto consiste na assertiva – que não 

preponderou no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 3510-0-DF – no 

sentido de que os embriões viáveis já congelados aguardassem eventual “adoção” por 

outros casais, caso os pais biológicos não os implantasse, além da imposição de limitações 

quanto ao número de embriões a serem produzidos quando da realização do procedimento 

de reprodução assistida. 

 Feitas essas considerações, passemos à análise de alguns dos dispositivos 

infraconstitucionais que interessam ao estudo. 

 

3.3.2 Dispositivos infraconstitucionais 

 

 No âmbito da legislação infraconstitucional nacional, cabe mencionar que o Código 

Civil, em seu artigo 2º, apresenta texto que é abordado em sede dos debates sobre o início 

da proteção do direito à vida e pesquisa com células-tronco embrionárias, dispondo que a 

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

desde a concepção, os direitos do nascituro”.  

 Todavia, convém ressaltar que, para a incidência desse dispositivo em relação ao 

embrião humano pré-implantatório, obtido em fertilização in vitro, deve-se equiparar este 
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ao nascituro. Essa equiparação, entretanto, é alvo de objeção de civilistas, para os quais é 

nascituro o ser humano já concebido mas que se encontra ainda no ventre materno. 

 Almeida (2000, p. 123), por exemplo, fundada na lição de Rubens Limongi França 

e no Esboço de Código Civil de Teixeira de Freitas, menciona que nascituro “é a pessoa 

que está por nascer, já concebida no ventre materno”. 

 Em sentido semelhante, o Ministro Eros Grau, em seu voto na ação direta de 

inconstitucionalidade nº  3510-0-DF, menciona que ao termo “nascituro vale dizer embrião 

apenas formado no ventre materno”, excluindo o óvulo fecundado fora do útero de tal 

compreensão (enquanto não implantado no corpo materno). 

 De modo similar, Britto (2009, p. 570), afirma que “nascituro” é uma “categoria 

exclusivamente jurídica, porquanto não-versada pelas ciências médicas e biológicas”, 

adotando o conceito de Silvio Rodrigues, segundo o qual “nascituro é o ser já concebido, 

mas que ainda se encontra no ventre materno.” 

 Aliás, referindo-se ao Código Civil de 1916 (mas com raciocínio aplicável ao 

Código Civil de 2.002, quem tem norma semelhante), Almeida (2000, pp. 151-152) 

menciona a necessidade de futura legislação civil e penal tutelarem especificamente o 

embrião pré-implantatório (assim denominado o embrião enquanto in vitro ou 

crioconservado), preconizando que o direito constituendo considere-o como nascituro. Para 

essa autora, este se qualifica como pessoa (o que lhe possibilita ser titular de direitos de 

personalidade, responsabilidade civil, ensejadora de danos materiais – e morais, conforme 

o caso – pela sua destruição, sendo dela beneficiários os pais genéticos ou eventuais 

adotantes, possibilidade de herdar, dentre outros aspectos). 

 Quanto a isso, contestando não só a incidência desses dispositivos do Código Civil 

à questão ora tratada, mas também a qualidade de pessoa, nos termos da lei civil, do 

embrião pré-implantatório, Barroso (2007b, p. 252) sustenta que as normas e categorias 

tradicionais do direito civil não se aplicam à fecundação extracorporal, tomando por base 

que o embrião, oriundo de fertilização in vitro e ainda não implantado no útero, estando 

conservado em laboratório, “não é uma pessoa136, haja vista não ter nascido e não é 

tampouco um nascituro, em razão de não haver sido transferido para o útero materno”. 

 Esse debate, no entanto, ao menos em relação à viabilidade jurídica das pesquisas 

com células-tronco embrionárias humanas, encontra-se de certo modo superado, em face 

da existência de Lei nº 11.105/2005, específica e posterior ao Código Civil, a qual tratou 

                                                 
136 O autor refere-se ao termo pessoa expresso no artigo 1º do Código Civil de 2.002: “Toda pessoa é capaz 
de direitos e deveres na ordem civil.” 
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do tema e foi julgada constitucional em sede de controle concentrado de 

constitucionalidade, na ação direta de inconstitucionalidade nº 3510-0-DF. 

 Ademais, a discussão prescinde da definição se o embrião humano pré-

implantatório deve ser considerado pessoa, ou não, pois o direito à vida, 

independentemente disso, já é garantido, em geral, desde a concepção, de acordo com o 

artigo 4º, 1, da Convenção Americana de Direitos Humanos referido anteriormente. 

 Assim, ainda em sede de legislação infraconstitucional nacional, cabe adentrarmos 

no estudo do texto legal que tratou diretamente das pesquisas com células-tronco 

embrionárias (e cuja constitucionalidade foi debatida e afastada no âmbito da ação direta 

de inconstitucionalidade 3510-0-DF, que será  analisada mais à frente), ou seja, o artigo 5º 

da Lei nº 11.105, de 24 de março de 2005: 

 
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 de 
publicação desta Lei, ou que, já congelados na data da publicação desta 
Lei, depois de completarem 3 (três) anos, contados a partir da data e 
congelamento. 
§1º Em qualquer caso, é necessário o consentimento dos genitores. 
§2º Instituições de pesquisa e serviços de saúde que realizem pesquisas 
ou terapia com células-tronco embrionárias humanas deverão submeter 
seus projetos à apreciação e aprovação dos respectivos comitês de ética e 
pesquisa. 
§3º É vedada a comercialização do material biológico a que se refere 
este artigo e sua prática implica o crime tipificado no art. 15 da Lei nº 
9.434, de 4 de fevereiro de 1997. 

 

E essa mesma lei, em seu artigo 6º, incisos III e IV, proíbe a engenharia genética 

em célula germinal humana, zigoto humano e embrião humano. 

Comentando esta proibição, Aith (2007, pp. 241-245) afirma que a Lei de 

Biossegurança (Lei nº 11.105/2005) norteia-se pela observância do princípio da precaução 

(conforme indica seu artigo 1º137), tendo adotado uma concepção maximalista deste ao 

proibir totalmente a pesquisa sobre clonagem ou engenharia genética em seres humanos. 

Essa concepção maximalista defende a ideia do “risco zero”, não se permitindo a 

realização de determinada ação enquanto não se provar a total ausência do risco. No caso 

                                                 
137 “Art. 1º. Esta lei estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização sobre a construção, o 
cultivo, a produção, a manipulação, o transporte, a transferência, a importação, a exportação, o 
armazenamento, a pesquisa, a comercialização, o consumo, a liberação no meio ambiente e o descarte de 
organismos geneticamente modificados – OGM e seus derivados, tendo como diretrizes o avanço científico 
na área de biossegurança e biotecnologia, a proteção à vida e à saúde humana, animal e vegetal, e a 
observância do princípio da precaução para a proteção do meio ambiente.” 
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dessas proibições, adotou-se a total abstenção diante de haver dúvida sobre a segurança 

dessas novas atividades humanas, paralisando em relação a elas a inovação tecnológica e o 

desenvolvimento científico. 

Uma segunda observação decorrente desses dispositivos acima transcritos consiste 

na constatação de que é proibido, pelo ordenamento jurídico brasileiro, o comércio de 

embriões e células-tronco embrionárias. Isso porque o §3º do artigo 5º da Lei nº 

11.105/2005, além de vedar expressamente a comercialização do material biológico a que 

se refere o dispositivo,  tipificou essa conduta criminalmente, nos termos do artigo 15 da 

Lei nº 9.434/1997. 

Com isso, de modo compatível com o disposto no §4º do artigo 199 da Constituição 

Federal – comentado no tópico logo acima - a ação de comercializar embriões humanos ou 

células-tronco embrionárias humanas consubstancia, em tese, por força do §3º da Lei nº 

11.105/2005, o crime descrito no artigo 15 da Lei nº 9.434/1997, cujo tipo possui a 

seguinte descrição: “comprar ou vender tecidos, órgãos ou partes do corpo humano: pena – 

reclusão, de três a oito anos, e multa, de 200 a 360 dias-multa.” 

Uma terceira observação consiste em notar que a parte inicial do caput do artigo 5º 

autoriza, para fins de pesquisa e terapia, o uso de células-tronco embrionárias humanas, as 

quais devem ser obtidas de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro e não 

utilizados nos respectivos procedimentos. 

Assim, os embriões humanos dos quais serão eventualmente extraídas as células-

tronco embrionárias para fins de pesquisa e terapia somente devem ser aqueles produzidos 

especificamente para a finalidade de utilização em um procedimento de fertilização in vitro 

e que, por algum motivo lícito138, não foram utilizados no respectivo procedimento (ou 

seja, não foram implantados no útero materno). 

Além disso, essas células-tronco humanas somente podem ser utilizadas para fins 

de pesquisa e terapia. Em relação ao que se entende por pesquisa e terapia, o Ministro C. 

Britto, em seu voto na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3510-0-DF, sustenta que os 

termos referem-se, respectivamente, à pesquisa científica e ao tratamento médico. E a 

Ministra C. Lúcia, em seu voto no mesmo julgamento, do mesmo modo, distinguiu a 

utilização do termo terapia no sentido de tratamento do seu uso significando 

experimentação com seres humanos, optando somente por aquele primeiro significado 

como juridicamente adequado para o caso da lei em foco. 

 Convém ainda mencionar que os artigos 24, 25 e 26 da Lei nº 11.105/2005 

previram crimes referentes à utilização de embriões humanos, tratando da utilização de 
                                                 
138 Por exemplo, no caso do embrião ser tecnicamente inviável para a implantação no útero. 
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embriões humanos em desacordo com o artigo 5º de tal lei, além da prática de engenharia 

genética em célula germinal humana, zigoto ou embrião humano e da clonagem humana. 

Eis o texto dos dispositivos: 

 
Art. 24. Utilizar embrião humano em desacordo com o que dispõe o art. 
5º desta Lei: Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa. 
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. 
Art. 26. Realizar clonagem humana: Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 
(cinco) anos, e multa. 

 

Cabe fazer referência também ao §2º, do art. 5º, da Lei nº 11.105/2005, o qual 

dispõe que as 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, os quais são disciplinados pela 

Resolução nº 196, de 10 de outubro de 1996, do Conselho Nacional de Saúde. 

O Ministro C. Peluso, em seu voto na ação direta de inconstitucionalidade nº 3510-

0-DF, assim descreve e critica essa regulamentação: 

 
“Esses comitês, cuja pontual disciplina em vigor consta da Resolução nº 
196, de 10 de outubro de 1996, do Conselho Nacional de Saúde, são 
formados por, pelo menos, sete profissionais das mais variadas áreas 
(saúde, ciências exatas e humanas: juristas, teólogos, sociólogos, 
filósofos, bioeticistas) e, no mínimo por um representante dos usuários da 
instituição ou do serviço. Embora lhe ressalte a heterogeneidade 
disciplinar e a respectiva autonomia, prevendo, em tese, sua 
independência (itens VII.5 e VII.12), estatui a Resolução, no item VII.9, 
que a ‘composição de cada CEP deverá ser definida a critério da 
instituição’. Tal regra envolve, quando menos, sério risco de ocorrência 
daquilo que a teoria econômica denomina problema de agência, ou seja, 
grave conflito de interesses que compromete a independência da 
entidade, enquanto instância imediata responsável pela garantia de 
rigorosa observância das gravíssimas restrições de ordem constitucional e 
legal das pesquisas autorizadas. Na reconstituição desse quadro 
deficiente, a possibilidade real de dominação ou subjugação dos comitês 
pelas instituições e serviços não pode ser ignorada, nem subestimada. A 
incerteza ou omissão da lei, ao propósito de não afrontar, no sentido 
etimológico da palavra, a Constituição da República, deixa de atender-lhe 
uma exigência essencial à eficácia prática da tutela outorgada às células-
tronco embrionárias, porque por si só é inoperante a qualificação teórica 
de antijuridicidade de certos comportamentos.” 

  

 De acordo com o item VII.3 dessa Resolução, a organização e criação do Comitê de 

Ética  em Pesquisa será da competência da respectiva instituição, assim como o 

provimento de condições adequadas para o seu funcionamento. 
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 E, segundo o item VII.4, o Comitê de Ética em Pesquisa deverá ser constituído por 

colegiado com número não inferior a 7 (sete) membros, incluindo a participação de 

profissionais da área de saúde, das ciências exatas,  sociais e humanas, incluindo, por 

exemplo, juristas, teólogos, sociólogos, filósofos, bioeticistas e, pelo menos, um membro 

da sociedade representando os usuários da instituição, e poderá variar na sua composição, 

dependendo das especificidades da instituição e das linhas de pesquisa a serem analisadas. 

Além da Resolução nº 196, de 10 de outubro de 1996, do Conselho Nacional de 

Saúde, a Lei nº 11.105/2005 foi regulamentada de modo mais específico pelo Decreto nº 

5.591, de 22 de novembro de 2005, o qual, dentre outras normas, buscou delimitar o 

conteúdo de alguns termos utilizados.  

O decreto esclareceu, por exemplo, no inciso XIII de seu art. 3º, que embriões 

inviáveis (referidos no inciso I do art. 5º da Lei nº 11.105/2005) possuem as seguintes 

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

 

Além disso, o Decreto 5.591/2005 dispôs em seu Capítulo VII a respeito da 

pesquisa e da terapia com células-tronco embrionárias humanas obtidas por fertilização in 

vitro. 

De acordo com o art. 63 desse decreto, a utilização de células-tronco embrionárias 

obtidas de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro e não utilizados no 

respectivo procedimento é permitida para fins de pesquisa e terapia, desde que atendidas 

duas condições alternativas: que os embriões dos quais serão obtidas as células-tronco 

embrionárias sejam inviáveis  (nos termos do conceito acima transcrito) ou congelados 

disponíveis. 

No que pertine à definição do que sejam embriões congelados disponíveis, o inciso 

XIII, do artigo 3º, do referido Decreto menciona que são aqueles embriões congelados até 

o dia 28 de março de 2005, depois de completados três anos contados a partir da data do 

seu congelamento. 

Nota-se, assim, que o Decreto, apesar da redação diversa, dispôs em consonância 

com o texto do inciso II do artigo 5º da Lei nº 11.105/2005, pois este dispositivo possibilita 

a pesquisa com células-tronco embrionárias humanas, dentre outras considerações, se 

obtidas de embriões congelados há três anos ou mais, em 28 de março de 2005 (data da 
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publicação da Lei nº 11.105/2005), ou que, já congelados em 28 de março de 2005, depois 

que tais embriões completem três anos contados a partir da data de congelamento. 

Dentre as conclusões possíveis da análise desses dispositivos, está a consideração 

de que, em não havendo incompatibilidade com a Constituição Federal139 ou outras 

normas, após a data de 27 de março de 2008, é permitida a pesquisa com células-tronco 

embrionárias obtidas de todos os embriões humanos congelados até 28 de março de 2005 

(respeitados, logicamente, os demais requisitos legais). 

E uma outra conclusão é a de ser proibida qualquer pesquisa com células-tronco 

embrionárias obtidas de embriões humanos que tenham sido congelados após 28 de março 

de 2005. 

Uma consequência dessa restrição legal à utilização de embriões congelados após 

28 de março de 2005 consiste na possibilidade de que, segundo a pesquisadora L. V. 

Pereira140, da Universidade de São Paulo, em certo momento, não mais haja embrião para 

ser usado em pesquisas, pois em maio de 2008 havia registro de somente 3.219 nessas 

condições, embora tal quantidade seja suficiente para a fase que se encontra em andamento 

no Brasil, de início da linha de pesquisa. 

Essa disciplina é criticada por Prado e Hammerschmidt (2008, p. 115), segundo os 

quais o legislador pátrio não deveria ter fixado uma data limite para utilização desses 

embriões excedentários, pois em decorrência disso, se forem utilizados embriões humanos 

congelados a partir de 29 de março de 2005, mesmo que para fins terapêuticos, a conduta, 

em tese, caracterizará a infração penal descrita no artigo 24 da Lei nº 11.105/2005, supra 

transcrito, sendo preferível a solução da legislação espanhola (Lei 14/2006), que não fixa 

esse prazo:  
“O Decreto n. 5.591/2005, que regulamenta os dispositivos da Lei 
11.105/2005, dispõe que será considerado embrião congelado disponível 
aquele que foi congelado até o dia 28 de março de 2005 (3º, XIV), 
fixando, dessa maneira, o prazo legal para utilização dos embriões 
humanos criopreservados. Nesse caso particular em exame, restou claro 
que o legislador não deveria ter fixado uma data limite para utilização 
desses embriões excedentários, porque os embriões humanos congelados 
a partir do dia 29 de março de 2005 não poderão mais ser utilizados, 
mesmo que para fins terapêuticos, sob pena de a conduta não estar mais 

                                                 
139 E o Supremo Tribunal Federal, em maio de 2008, julgou improcedente a Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 3510-0-DF (já referida alhures), que buscava a declaração de inconstitucionalidade 
do artigo 5º da Lei nº 11.105/2005, conforme comentários mais pormenorizados nos tópicos seguintes.  
140 Conforme reportagem da Folha de São Paulo de 31 de maio de 2008, p. A27, na qual consta também que 
“as 15 maiores clínicas de reprodução assistida do Brasil juntas, armazenam hoje 9.914 embriões congelados. 
A informação consta do mais recente censo realizado pela SBRA (Sociedade Brasileira de Reprodução 
Assistida). O problema é que, pelo texto atual da lei de Biossegurança, apenas os embriões que entraram em 
congelamento antes de 2005 podem ser usados em pesquisas, e só há 3.219 nessas condições”. Com teor 
semelhante, vide também reportagem da Folha de São Paulo de 09 de março de 2.008, no Caderno Ciência, 
sob o título Clínica não descarta células preservadas por temor de problemas com a Justiça. 
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justificada e se apresentar típica e ilícita (art. 24 da Lei 11.105/2005). 
Desse modo, acertada a postura adotada pela Lei de Reprodução 
Assistida da Espanha 14/2006, que dispõe que a investigação poderá 
desenvolver-se com pré-embriões excedentários das técnicas de 
fecundação in vitro, independentemente do fato dos pré-embriões terem 
sido congelados antes ou depois da entrada em vigor da Lei. 

 

No que pertine ao controle das pesquisas e terapias com células-tronco 

embrionárias oriundas de fertilização in vitro, consta no §2º, do artigo 63, do Decreto nº 

5591/2005, que as 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, na forma de 

resolução do Conselho Nacional de Saúde141. Esse dispositivo coaduna-se com o §2º do 

artigo 5º da Lei nº 11.105/2005, supra transcrito. 

Além disso, o artigo 64 do Decreto nº 5.591/2005 estabelece que cabe ao Ministério 

da Saúde promover e manter cadastro atualizado de embriões humanos obtidos por 

fertilização in vitro e não utilizados no respectivo procedimento, devendo as instituições 

que exercem atividades que envolvam congelamento e armazenamento de embriões 

humanos informar os dados necessários à identificação dos embriões inviáveis produzidos 

em seus estabelecimentos e dos embriões congelados disponíveis. 

E, ainda em relação ao controle das pesquisas e terapias com células-tronco 

embrionárias oriundas de fertilização in vitro, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA), conforme o artigo 65 do Decreto nº 5.591/2005, é o órgão com atribuição para 

estabelecer normas para procedimentos de coleta, processamento, teste, armazenamento, 

transporte, controle de qualidade e uso de células-tronco embrionárias humanas para os 

fins de pesquisa e terapias. 

Aliás, em atendimento a esse dispositivo, a ANVISA editou a Resolução da 

Diretoria Colegiada (RDC) nº 33, de 17 de fevereiro de 2.006, a qual aprovou regulamento 

técnico para o funcionamento dos bancos de células e tecidos germinativos. 

De acordo com Brauner (2008, p. 191), a RDC nº 33, que regulamentou o 

funcionamento de bancos de células e tecidos germinativos para fins terapêuticos 

reprodutivos, leva em conta a necessidade de garantia de padrões técnicos e de qualidade 

no processo de obtenção, transporte, processamento, armazenamento, liberação, destruição, 

registro e utilização de células e tecidos germinativos com fins terapêuticos reprodutivos, 

                                                 
141 Registre-se que a Resolução nº 196, de 10.10.1996, do Plenário do Conselho Nacional de Saúde, que 
tratou de diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos, dispôs em seu item 
VIII, 4, que são atribuições do Conselho Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), a aprovação e 
acompanhamento de pesquisas em genética humana e reprodução humana. 
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assim como a necessidade de garantir a disponibilidade de células e tecidos germinativos 

oriundos de doação voluntária e anônima para fins terapêuticos de terceiros ou para 

manutenção da capacidade reprodutiva do próprio doador, com qualidade e segurança. 

Desse modo, no que pertine ao controle governamental sobre as pesquisas e 

terapias em questão, apesar de Brauner (2008, p. 190) afirmar que, logo após a aprovação 

da Lei nº 11.105/2005, percebeu-se a ocorrência de dificuldade prática de efetivação da 

política adotada para as pesquisas com células-tronco embrionárias diante da ausência de 

controle efetivo sobre as clínicas que praticam a reprodução assistida no País142, a mesma 

autora sustenta que, com a regulamentação dada por dispositivos normativos como o 

Decreto 5.591, de 22.11.2005, Portaria 2.526/GM, de 21.12.2005, do Ministério da Saúde e 

Resolução da Diretoria Colegiada – RDC 33, de 17.02/2006, da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária, dentre outras normas, esse controle foi possibilitado143, pois se supriu, 

ao menos parcialmente, a ausência de legislação para a prática de reprodução humana 

assistida, indicando preocupação governamental do Brasil na promoção das pesquisas 

científicas conforme critérios éticos e predomínio da transparência e controle social.  

O contraponto a tal opinião é que essa disciplina de aspectos importantes atinentes 

às pesquisas e terapias com utilização de células-tronco embrionárias foi efetuado em 

grande parte por normas meramente regulamentares, que não contam com a participação 

direta do Parlamento em sua elaboração.  

Nesse sentido, a crítica formulada pelo Ministro Lewandowski, em seu voto na 

ação direta de inconstitucionalidade nº 3510-0-DF: 

 
 “a disciplina desse importantíssimo aspecto da Lei de Biossegurança foi 
relegado a um mero decreto, complementado por instruções normativas 
das autoridades sanitárias, regras, por definição, mutáveis ad libitum de 
seus editores, sem qualquer intervenção dos representantes da cidadania 
congregados no Parlamento.”. 

 

Ademais, cumpre acrescer aos dispositivos regulamentares supra referidos por 

Brauner, a edição, pela Anvisa, da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 29, de 

12.05.2008, a qual reforçou o controle atinente à utilização de embriões humanos, pois 

regulamentou tanto o cadastramento nacional de Bancos de Células e Tecidos Geminativos 

quanto o envio de informações acerca a produção de embriões humanos por fertilização in 

vitro e não utilizados no respectivo procedimento. 
                                                 
142 Em decorrência, por exemplo, de ausência de informações sobre o número e condições em que se 
encontram os embriões congelados em cada uma das clínicas, além de ausência de levantamento da 
quantidade de pessoas dispostas a doar seus embriões para pesquisa ou terapia. 
143 Apesar de carecer-se de certo tempo para que os dispositivos sejam aplicados e sua efetividade 
reconhecida. Acrescente-se a esses dispositivos, a recente RDC nº 29, de 12/05/2008. 
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Comentando essa RDC 29/2008, Avelino e Diniz (2008, p. 6) afirmam que tal 

regulamentação representa um impulso no trabalho de revisão ética e monitoramento das 

pesquisas com células-tronco embrionárias do Brasil, em face de instituir procedimentos 

para cadastramento dos bancos de células e tecidos germinativos, além de um sistema de 

informação sobre embriões humanos nas clínicas de reprodução assistida. 

No tocante à relação entre instituições de pesquisa e doadores de embriões, o § 1º 

do art. 63 do Decreto nº 5.591/2005, por sua vez, repete o § 1º do artigo 5º da Lei nº 

11.105/2005, no sentido de que tanto para a pesquisa com células-tronco obtidas de 

embriões inviáveis, quanto para a pesquisa com células-tronco oriundas de embriões 

congelados disponíveis (nos termos supra referidos), é necessário o consentimento dos 

genitores144. E esse consentimento, nos termos do artigo 66 do decreto em foco, deve ser 

documentado mediante assinatura, pelos genitores, de “Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido”, conforme norma específica do Ministério da Saúde145. 

Nota-se, aqui, uma intersecção destes dispositivos com aquele de índole 

internacional que também cuida do consentimento livre e esclarecido, consistente no artigo 

6º, 2, da Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos146, segundo o qual a 

pesquisa científica só deve ser realizada com o prévio, livre, expresso e esclarecido 

consentimento do indivíduo envolvido, dispondo ainda que a informação deve ser 

adequada, compreensível e incluir os procedimentos para a retirada do consentimento, a 

qualquer hora e por qualquer razão, sem acarretar desvantagem. 

E esse dispositivo relaciona-se também com o teor dos itens I, 3, e V, 2 e 3, da 

Resolução 1358/1992, do Conselho Federal de Medicina, a qual será a partir de agora 

abordada. 

A Resolução nº 1.358, de 1.992, do Conselho Federal de Medicina147 consiste em 

um texto normativo editado para regulamentar um aspecto do exercício da profissão 

médica, traçando normas éticas para a utilização de técnicas de reprodução assistida, as 

quais se caracterizam como enunciados normativos deontológicos a serem seguidos pelos 

médicos. 

                                                 
144 Esclareça-se que o Decreto 5.591/2005 dispôs no inciso XV do artigo 3º que genitores são “usuários finais 
da fertilização in vitro” (a qual consiste, nos termos do inciso X do mesmo artigo, na “fusão dos gametas 
realizada por qualquer técnica de fecundação extracorpórea”). 
145 Portaria do Ministério da Saúde nº 2526/GM, de 21/12/2005, que tratou dos artigos 64, §1º, 65 e 66 do 
Decreto nº 5.591, de 22 de novembro de 2005. 
146 Mais bem detalhado em tópico anterior deste estudo. 
147 Essa resolução foi editada pelo Conselho Federal de Medicina com base nas atribuições que lhe foram 
conferidas pela Lei nº 3.268, de 30 de setembro de 1957, regulada pelo Decreto nº 44.045, de 19 e julho de 
1958. 
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Alguns enunciados dessa resolução cuidam exatamente do consentimento livre e 

informado no âmbito de reprodução assistida e pesquisas com células-tronco embrionárias, 

referido logo acima.  

De acordo com o item I, 3, da Resolução CFM nº 1358/1992, que trata dos 

princípios gerais das normas éticas para utilização das técnicas de reprodução assistida, “o 

consentimento informado será obrigatório e extensivo aos pacientes inférteis e doadores”. 

Ademais, prossegue o dispositivo determinando que “os aspectos médicos envolvendo 

todas as circunstâncias da aplicação de uma técnica de RA [ou seja, técnica de reprodução 

assistida] serão detalhadamente expostos, assim como os resultados já obtidos naquela 

unidade de tratamento com a técnica proposta”.  
Não bastasse, consta ainda do texto normativo que “as informações devem também 

atingir dados de caráter biológico, jurídico, ético e econômico” e que “o documento de 

consentimento informado será em formulário especial, e estará completo com a 

concordância, por escrito, da paciente ou do casal infértil”. 
Comentando esses dispositivos, Almeida (2000a, p.100) explica que a expressão 

consentimento informado referida no artigo 3º da Resolução 1.358, de 11 de novembro de 

1992, do Conselho Federal de Medicina indica que tanto pacientes, cônjuge ou 

companheiro deste e doadores devem ser esclarecidos a respeito de todos os aspectos que 

envolvem a técnica a ser utilizada, com informações não somente de caráter biológico, mas 

também jurídico, ético e econômico. 

Já o item V, 2, menciona que o número total de “pré-embriões” produzidos em 

laboratório será comunicado aos pacientes, a fim de que se decida “quantos pré-embriões 

serão transferidos a fresco, devendo o excedente ser criopreservado, não podendo ser 

descartado ou destruído”. Além disso, dispõe o item V, 3, de tal Resolução, ao tratar da 

criopreservação de gametas ou “pré-embriões”, que  

 
“no momento da criopreservação, os cônjuges ou companheiros devem 
expressar sua vontade, por escrito, quanto ao destino que será dado aos 
pré-embriões criopreservados, em caso de divórcio, doenças graves ou 
de falecimento de um deles ou de ambos, e quando desejam doá-los.” 

 

  E além de tratar desse consentimento livre e informado do modo acima detalhado, 

essa Resolução estipulou, no âmbito do exercício ético da medicina, a reprodução humana 

como finalidade para a fecundação in vitro e o número máximo de embriões a serem 

implantados. 

 Nesse sentido, o item I, 5, enumera como um dos princípios gerais dessa resolução 

a proibição de fecundação de oócitos humanos, com qualquer outra finalidade que não seja 
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a procriação humana148 e o item I, 6, dispõe que o “número ideal de oócitos e pré-

embriões149 a serem transferidos para a receptora não deve ser superior a quatro, com o 

intuito de não aumentar os riscos já existentes de multiparidade”.  

Registre-se que, como essa Resolução trata apenas de oócitos e pré-embriões, não 

mencionando o termo embriões, torna possível interpretar-se que houve uma estipulação, 

ainda que implícita, de um limite temporal para a manipulação do concepto (produto da 

fertilização), pois o período pré-embrionário, para a Embriologia, abrange a primeira e 

segunda semanas após a fertilização150. 

E reforçando tal entendimento, ao dispor sobre diagnóstico e tratamento de pré-

embriões, tal Resolução estipulou no item VI, 3, que “o termo máximo de desenvolvimento 

de pré-embriões in vitro será de 14 dias”. 

 Feito, assim, um panorama acerca da legislação nacional e dos tratados e 

declarações internacionais que influenciam no debate referente ao início da vida e a 

possibilidade, ou não, das pesquisas com células-tronco embrionárias humanas, passa-se a 

tratar do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 3510-0-DF, que lidou 

diretamente com o tema.  

  

3.4 O JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 3510-

0-DF: A POLÊMICA SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 11.105, DE 24 

DE MARÇO DE 2005 

  

 A Procuradoria-Geral da República ajuizou, em 30 de maio de 2005, perante o 

Supremo Tribunal Federal, ação direta de inconstitucionalidade, com fundamento na 

“inviolabilidade do direito à vida”151 e na “dignidade da pessoa humana”152, impugnando o 

artigo 5º e respectivos parágrafos da Lei nº 11.105, de 24 de março de 2005, o qual dispõe 

                                                 
148 Vejamos o exato teor do dispositivo: “5- É proibida a fecundação de oócitos humanos, com qualquer outra 
finalidade que não seja a procriação humana”. 
149 Lembre-se que o termo pré-embrião refere-se às duas primeiras semanas de desenvolvimento humano 
pré-natal após a fertilização. Nesse sentido Cochard (2003, p. 21) ensina que “o desenvolvimento pré-natal 
pode ser dividido em um período de divisão celular (1ª e 2ª semana após a fertilização), um período 
embrionário (da 2ª à 8ª semana) e um período fetal (da 9ª à 38ª semana)” A respeito do termo pré-embrião, 
vide também tópico anterior deste capítulo (destinado a esclarecimentos terminológicos) e item posterior 
(que comenta a utilização da teoria do pré-embrião no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 
3510-0-DF). 
150 Nesse sentido, o voto do Ministro Lewandowski na ação direta de inconstitucionalidade nº 3510-0-DF. 
151 Protegida no art. 5º, caput, da Constituição Federal, já transcrito no tópico imediatamente anterior a este. 
152 A qual constitui um dos fundamentos da República Federativa do Brasil e do Estado democrático de 
direito que a constitui, nos termos do art. 1º, III, da Constituição Federal (já transcrito em tópico anterior a 
este). 
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sobre a utilização de células-tronco embrionárias humanas para fins de pesquisa e 

terapia153. 

 No transcorrer dessa ação direta de inconstitucionalidade, foi marcada e realizada, 

pela primeira vez, uma audiência pública para oitiva de pessoas com experiência e 

autoridade na matéria, nos termos do §1º do art. 9º da Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 

1999154, a qual disciplina o procedimento e julgamento da ação direta de 

inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo 

Tribunal Federal. 

Essa ação direta de inconstitucionalidade foi julgada improcedente, por maioria de 

votos, do que resulta a assertiva de que, atualmente, conforme decisão em controle 

concentrado de constitucionalidade155, o Supremo Tribunal Federal entendeu que o artigo 

5º da Lei 11.105, de 2005, está de acordo com a Constituição Federal de 1988. 

Embora a votação pela constitucionalidade do dispositivo em questão (sem 

necessidade de qualquer interpretação conformadora) tenha sido por maioria, é possível 

concluir um posicionamento unânime em todos os votos proferidos: todos admitem a 

possibilidade, perante o ordenamento jurídico brasileiro, da utilização de células-tronco 

embrionárias humanas em pesquisas. As divergências, no entanto, ocorreram no âmbito do 

grau dessa permissão156. 

                                                 
153 Já transcrito em tópico anterior a este. 
154 Eis o teor o art. 9º e respectivos §§1º e 3º, da Lei nº 9868, de 10 de novembro de 1999: “Art. 9º Vencidos 
os prazos do artigo anterior, o relator lançará o relatório, com cópia a todos os Ministros, e pedirá dia para 
julgamento. §1º. Em caso de necessidade de esclarecimento de matéria ou circunstância de fato ou de notória 
insuficiência das informações existentes nos autos, poderá o relator requisitar informações adicionais, 
designar perito ou comissão de peritos para que emita parecer sobre a questão, ou fixar data para, em 
audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com experiência e autoridade na matéria. §3º. As 
informações, perícias e audiências a que se referem os parágrafos anteriores serão realizadas no prazo de 30 
(trinta) dias, contado da solicitação do relator.” 
155 Dispõe o art. 28 da Lei nº 9868/99, parágrafo único: “A declaração de constitucionalidade ou 
inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de 
inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos 
órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal.” 
156 Por exemplo, o voto do Ministro Lewandowski, vencido pela maioria, concluiu pela interpretação dos 
dispositivos da Lei nº 11.105/2005 nos seguintes termos: “i) art. 5º, caput: as pesquisas com células-tronco 
embrionárias somente poderão recair sobre embriões humanos inviáveis ou congelados logo após o início do 
processo de clivagem celular, sobejantes de fertilizações in vitro realizadas com o fim único de produzir o 
número de zigotos estritamente necessário para a reprodução assistida de mulheres inférteis; 
ii) inc. I do art. 5º: o conceito de “inviável” compreende apenas embriões que tiverem o seu desenvolvimento 
interrompido por ausência espontânea de clivagem após período superior a vinte e quatro horas contados da 
fertilização dos oócitos; 
iii) inc. II do art. 5º: as pesquisas com embriões humanos congelados são admitidas desde que não sejam 
destruídos nem tenham o seu potencial de desenvolvimento comprometido; 
iv) §1º do art. 5º: a realização de pesquisas com as células-tronco embrionárias exige o consentimento “livre 
e informado” dos genitores, formalmente exteriorizado; 
v) §2º do art. 5º: os projetos de experimentação com embriões humanos, além de aprovados pelos comitês de 
ética das instituições de pesquisa e serviços de saúde por eles responsáveis, devem ser submetidos à prévia 
autorização e permanente fiscalização dos órgãos públicos mencionados na Lei 11.105, de 24 de março de 
2005.” 
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Por outro lado, a argumentação que fundamentou tanto os votos majoritários, 

quanto os votos minoritários, é bastante diversificada. Assim, não é possível indicar um 

fundamento jurídico majoritário único para a decisão tomada, pois cada um dos votos 

apresentou estrutura argumentativa individual, não havendo um voto cujas assertivas 

tenham sido integralmente acompanhadas (ou seja, acolhidas in totum, sem qualquer outra 

consideração ou ressalva) pela maioria dos Ministros. E, do mesmo modo, também não é 

possível sustentar uma corrente minoritária única. 

Por esse motivo, o presente estudo não irá reproduzir fundamento por fundamento 

sustentado por cada um dos Ministros, pois isso acabaria por resultar em um mero resumo 

fracionado e dificultaria uma visão concatenada da matéria. Em vez disso, serão expostos 

alguns temas fundamentais para a compreensão da questão jurídica em foco e, no decorrer 

desta exposição, serão agregados comentários sobre os votos proferidos no julgamento. 

Com isso, no intuito de responder ao questionamento sobre a disciplina jurídica das 

pesquisas com células-tronco embrionárias após a decisão da ação direta de 

inconstitucionalidade nº 3510-0-DF, passa-se a discorrer a respeito dos seguintes temas: as 

teorias acerca do desenvolvimento do embrião e o início da proteção do direito à vida; a 

influência do Pacto de San Jose da Costa Rica e o julgamento da ação direta de 

inconstitucionalidade nº 3510-0-DF; o princípio da dignidade da pessoa humana e as 

pesquisas com células-tronco embrionárias e, por fim, a necessidade de controle estatal das 

pesquisas com células-tronco embrionárias. 

  

3.4.1 Teorias acerca do desenvolvimento do embrião e o início de proteção do direito 

à vida 

  

 Tornou-se inevitável, no atual estágio de desenvolvimento científico, para tratar do 

início do direito à vida, analisar o embrião e seu desenvolvimento subsequente. 

 Em geral, considera-se embrião o ser humano em suas primeiras fases de 

desenvolvimento, mais precisamente até a oitava semana de gestação - momento em que se 

inicia o período fetal (R. G. P. RAMOS, 2006, p. 67).157 

 Diversas teorias, provenientes de vários ramos do conhecimento (como biologia, 

direito, filosofia, dentre outros) tentam definir o momento do início da vida humana, 

partindo da análise do desenvolvimento embrionário. A importância de tais teorias para o 

direito é ímpar, especialmente nas considerações da incidência, ou não, da proteção 

jurídica ensejada pelo direito fundamental à vida, dentre outras normas. 
                                                 
157 A esse respeito vide, também, o tópico deste trabalho dedicado a esclarecimentos terminológicos. 
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 Todavia, para o presente estudo, não se pretende trazer um rol exaustivo de todas as 

teorias apresentadas até o momento, mas sim indicar algumas delas que, particularmente, 

interessam ao direito brasileiro, em face de terem sido levadas em consideração pela 

doutrina e, principalmente, nas argumentações de julgamentos proferidos pelo Supremo 

Tribunal Federal (especialmente o referente à Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 

3510-0-DF). 

 No entanto, antes de passar à abordagem dessas teorias, convém primeiramente 

registrar que elas são criticadas por aqueles que adotam, no âmbito científico, uma ótica 

voltada à análise do metabolismo humano, que considera a vida um processo contínuo, não 

existindo um momento específico para determinar o exato início da existência de um ser 

humano. Sob essa ótica, os próprios gametas (espermatozóide e óvulo), individualmente, 

são unidades de vida.  

 Explicando tal ótica, Sztajn (2008, p. 32) menciona que, sob o enfoque do 

metabolismo humano, não existe um momento único para determinar a existência do ser 

humano, motivo pelo qual é irrelevante saber quando a vida começa pois o 

desenvolvimento do embrião e feto consiste em um processo contínuo, cujas fases de 

desenvolvimento são arbitrariamente  determinadas por biólogos para melhor avaliação de 

caráter científico. Todavia, no debate jurídico a respeito da proteção do direito à vida, tais 

correntes exercem influência relevante, merecendo, assim, serem expostas. 

 Passa-se, desse modo158, a enumerar diferentes teorias acerca do início da vida 

humana, as quais levam em conta as diversas etapas do desenvolvimento embrionário, 

fundamentando teorias decorrentes, a respeito do início da proteção do direito à vida. 

 Frise-se, entretanto, que apesar de interligados, é preciso distinguir, de um lado, o 

momento em que se considera a vida iniciada e, de outro, o momento de início da proteção 

jurídica à vida.  

 Isso porque, embora sirva ao direito o conhecimento das diversas fases da evolução 

embrionária e fetal, a escolha acerca do início da proteção jurídica do direito à vida, 

embora levando em conta os valores protegidos pelo ordenamento jurídico, acaba sendo, 

de certo modo, arbitrária e não necessariamente decorrente apenas de argumentações da 

biologia (e demais áreas do conhecimento científico) em um ou outro sentido. Sobre isso, 

Garcia (2004, p. 162), citando François Ost, menciona que o direito institui a sua realidade, 

                                                 
158 Tomando por base estudos realizados por Rocha (2008, p.73) e Vasconcelos (2006, pp. 36-48), dentre 
outros. 
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impondo sua visão das coisas (desde que em um sentido coletivamente decidido), ainda 

que a tomando por ficção159.  

 A esse respeito, Segre e Guz (2000) diferenciam, de um lado, o início e fim da vida 

e, de outro, a demarcação “de caráter aleatório” do momento em que se inicia e termina sua 

proteção: 
“Se não conseguimos definir o que é ‘vida’, dentro dessa óptica, muito 
menos poderemos definir quando ela tem início nem quando termina. [...] 
O que importa, portanto, e desejamos que fique bem claro, é definir a 
partir de quando, e até quando, queremos considerar e respeitar ‘algo’ 
como vivo. 
Não havendo possibilidade de dissociarmos o que queremos considerar 
‘vivo’ de aspectos biológicos – portanto, vistos ‘de fora’ -, admitamos 
que a impossibilidade de estabelecer o início e o fim da vida nos obriga a 
dar um caráter aleatório a essas demarcações. É necessário sim, 
estabelecer esses parâmetros, precipuamente, para sabermos a partir de 
quando e até quando, de acordo com os valores de nossa sociedade, 
devemos respeitar a vida. 

 

 Aliás, essa separação entre o debate sobre o início da vida humana e o início da 

proteção jurídica ao direito à vida fez com que alguns Ministros do Supremo Tribunal 

Federal, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 3510-0-DF, proferissem 

seus votos sem qualquer indicação sobre o momento que entendiam ser o início da vida, 

muitas vezes esquivando-se também de delimitar o momento do início de sua proteção 

jurídica.  

 O Ministro Joaquim Barbosa, por exemplo, argumentou que não viu a discussão 

sob a perspectiva de uma eventual fixação do momento do início da vida, considerando 

que a questão posta restringiu-se à possibilidade de utilização de células-tronco 

embrionárias em pesquisas científicas no Brasil. De modo semelhante, a Ministra Ellen 

Gracie afirmou que não há definição constitucional do início da vida humana e que não é 

papel do Supremo Tribunal Federal estabelecer isso, mas sim a harmonia do art. 5º da Lei 

nº 11.105/2005 com a Constituição Federal. E o Ministro Gilmar Mendes sustentou não 

haver necessidade de delimitação dos marcos inicial e final da vida humana para fins de 

proteção jurídica para decidir a causa160. 

 Feitos esses esclarecimentos, passemos à análise de algumas teorias que 

correlacionam o início da vida humana ao surgimento ou desenvolvimento do embrião e do 

feto, correlacionando-as com o direito brasileiro, especialmente no que pertine às 

                                                 
159 Vejamos o texto de Garcia (2204, p. 162): “[...] o direito é instituição, no sentido mais profundo do termo. 
Ele institui a sua realidade, ele impõe a sua visão das coisas, ainda que tomando-a por ficção. Pouco importa, 
desde que a ficção seja operatória e traduza um sentido colectivamente decidido.” 
160 Registre-se, ainda, que embora Gilmar Mendes não fixe o marco inicial do início da vida, sustenta haver 
um elemento vital digno de proteção jurídica, mesmo sem ser sujeito de direito, na fase pré-natal. 
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argumentações dos votos proferidos pelos Ministros do Supremo Tribunal Federal durante 

o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 3510-0-DF. 

 

3.4.1.1 Teorias da singamia e da cariogamia.  

 

 Segundo Rocha (2008, pp. 75-79), as teorias da singamia e da cariogamia 

sustentam que os momentos iniciais da formação do embrião caracterizam o início da vida 

humana, possuindo o embrião um estatuto moral semelhante ao de um ser humano adulto. 

 A assertiva de que o embrião humano, desde os momentos iniciais de sua formação, 

é um indivíduo autônomo que inicia seu ciclo vital, de acordo com Palazzani (2005, 

p.172), fundamenta-se na argumentação de que tal embrião, desde o estágio unicelular, já é 

um ser vivo (organismo humano) com um sistema único, integrado e organizado que 

contém intrinsecamente toda informação genética (individual e específica) dotada de 

orientação autônoma para que ocorra o desenvolvimento pleno do corpo, de modo gradual, 

contínuo e coordenado. 

 A teoria da singamia161 menciona que a vida inicia-se na fertilização (momento em 

que o espermatozóide consegue atravessar a zona pelúcida do óvulo, ou seja, no instante 

em que ele penetra no óvulo), sendo irrelevante a não ocorrência, ainda, da fusão dos 

pronúcleos das células germinativas (isto é, a fusão dos gametas masculino e feminino – 

cada um contendo, de regra, em seus pronúcleos, 23 cromossomos – formando o zigoto – 

com 46 cromossomos). (ROCHA, 2008, p. 77).  162 

 A esse respeito, Vasconcelos (2006, p. 38-39) explica que a teoria da singamia 

defende que o início do processo irreversível de formação de um novo ser humano começa 

no exato momento em que o espermatozóide penetra no óvulo (iniciando a fusão dos 

gametas feminino e masculino), denominado fertilização. 

 Já a teoria da cariogamia sustenta que a vida inicia-se somente após um lapso 

temporal de aproximadamente 12 horas após o início da fertilização, quando ocorre a 

concepção (ou seja, quando os pronúcleos dos gametas masculino e feminino – cada um, 

de regra, com 23 cromossomos - perdem suas membranas e se fundem, passando a possuir 

46 cromossomos, formando assim o zigoto).  

                                                 
161 Anote-se, no entanto, que Almeida (2000, p. 134), utiliza-se do termo singamia de modo diverso, como 
“completa fusão de todos os cromossomos das células germinais”, indicando sua ocorrência para depois do 
14º dia  da fecundação. 
162 Descrevendo esse momento, R. G. P. Ramos (2006, p. 67): “Na espécie humana, como em todos os 
organismos multicelulares apresentando reprodução sexuada, a fusão dos pronúcleos masculino e feminino, 
com a consequente restauração do número diplóide de cromossomos, é convencionalmente tomada como o 
ponto zero do desenvolvimento embrionário.” 
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 Para tal corrente, somente após essa fusão ocorrerá a formação de um novo ser, 

com identidade genética individualizada, pois a partir da junção dos pronúcleos dos 

gametas inicia-se uma nova célula, constituída de uma estrutura única, a qual apresenta 

condições de desenvolver-se de modo autônomo, gradual e coordenado por informações 

contidas no seu próprio código genético (VASCONCELOS, 2006, pp. 38-39). 

 Explicando a teoria da cariogamia, Vasconcelos (2006, p. 39)163 menciona que o 

início da vida humana somente é reconhecido após a fusão pronuclear, em virtude de após 

esse momento ocorrer o intercâmbio entre as informações contidas em cada uma das 

parcialidades caracteristicamente distintas (pronúcleos), resultando na formação de um 

todo novo. O indivíduo singular, com genoma único e diferenciado dos demais seres 

humanos, portanto, surgiria efetivamente somente a partir desse momento. 

 Essa autora traz, ainda, quatro argumentos fundamentais da teoria da cariogamia, 

segundo ordenação de Angelo Serra: 
 
“a) com a fusão dos pronúcleos, feminino e masculino, começa a 
existência de uma nova célula, constituída de uma estrutura única, 
diferente de qualquer outra existente;  
b) essa célula começa a desenvolver-se de forma autônoma a partir das 
informações contidas no seu próprio código genético, de forma contínua, 
complexa, gradual e altamente coordenada; 
c) a força que a impulsiona é interna e intrínseca ao organismo singular e 
continua até tornar-se completo; 
d) de sorte que o zigoto, resultado da fusão pronuclear, representa um ser 
humano estruturalmente original, no alvorecer de seu ciclo vital.” 

 

 Defendendo a adoção dessa teoria, R. P. Silva (2002, p. 86) sustenta que a célula 

em estado de pronúcleos não contém ainda uma identidade completa e própria, pois é a 

soma de duas identidades parciais e alheias (a do espermatozóide e do óvulo), sendo que é 

a partir da fusão dos pronúcleos materno e paterno que se inicia o ciclo vital humano. 

 Assim, nota-se que, para ambas as teorias, o zigoto é um ser individualizado, 

dotado de vida. A diferença é que, para a primeira (singamia), a vida inicia-se alguns 

momentos antes da formação do zigoto: quando do início da fertilização, no momento em 

que o espermatozóide penetra no óvulo. 

 A relevância de tal distinção, na seara jurídica, pode ser encontrada, dentre outros 

aspectos, na possibilidade de definir com maior precisão o momento exato em que se inicia 

a proteção do direito à vida, evitando-se que os legisladores, doutrinadores e operadores 

jurídicos utilizem-se de terminologia ambígua e ensejem equívocos em relação ao real 

sentido dos termos utilizados. 

                                                 
163 No mesmo sentido, R. P. e Silva (2002, p. 87). 
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 A esse respeito, Vasconcelos (2006, p. 38) menciona que apesar de grande parte 

dos juristas tratar como idênticos os termos “fertilização” e “concepção”, esses conceitos, 

embora intimamente ligados, expressam realidades distintas, pois consistem em fases 

sucessivas no processo de geração de um ser humano. 

 Na verdade, embora seja ideal a utilização dos termos “fertilização” e “concepção” 

nos sentidos aqui apontados, o que importa é que os legisladores, a doutrina e os 

operadores do direito em geral tenham conhecimento e identifiquem esses dois momentos 

diversos, a fim de evitar ambiguidades e imprecisões. 

 Na Convenção Americana de Direitos Humanos164, por exemplo, está estabelecido 

no artigo 4, 1, que toda pessoa tem direito que se respeite sua vida e que “esse direito deve 

ser protegido pela lei e, em geral, desde a concepção”. Com isso, em tese, o texto está a 

indicar a adoção da teoria da cariogamia, devendo o direito à vida ser protegido, em geral, 

a partir da formação do zigoto, a menos que se tome o termo “concepção” em sentido 

amplo, levando a proteção do direito à vida iniciar-se alguns momentos antes, ou seja, 

desde o início da fertilização (isto é, a partir do momento em que o espermatozóide penetra 

no óvulo)165. 

 Ainda em relação a esse dispositivo, uma outra interpretação possível é considerar 

o termo “concepção” de modo restrito, limitado a significar a formação de um zigoto que 

se encontre no interior do corpo materno (no útero)166, levando em conta o fato de que, na 

época da elaboração do Pacto de San Jose, não havia ainda ocorrido experiência de sucesso 

de fecundação extracorpórea167.  

 Todavia, isso implicaria em ignorar a realidade atual, na qual o desenvolvimento 

científico propiciou a disseminação da formação do zigoto in vitro, embora ainda seja 

imprescindível sua introdução no corpo materno para que seu desenvolvimento prossiga.  

 É necessário, portanto, que a interpretação de tal dispositivo, embora fiel ao seu 

sentido quando de sua criação (ou seja, proteção do direito à vida, em geral, desde a 

concepção), acompanhe a mutação da realidade (considerando abrangida em seu âmbito de 

proteção, por isso, a concepção quer in vitro, quer in utero), sob pena de se criar, no caso 

de um entendimento mais restritivo, uma norma obsoleta e apartada da realidade fática. 

 A esse respeito, aliás, Bastos e Meyer-Pflug (2005, pp. 155-156): 

                                                 
164 Incorporada ao direito brasileiro, conforme mencionado neste capítulo, em tópico anterior. 
165 Esse foi o entendimento, aliás, do Ministro Lewandowski, em seu voto na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 3510-0-DF. 
166 Esse é um dos sentidos, por exemplo, que constam do Dicionário Novo Aurélio (FERREIRA, 1999, p. 
519): “ato ou efeito de conceber ou de gerar (no útero); geração.” 
167 O primeiro bebê de proveta data de 1978 (BARROSO, 2007a, p. 896) e o Pacto foi aprovado em 1969. 
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“Há que se considerar que é próprio da vida social o estar em constante 
processo de desenvolvimento, de mutação. Nesse sentido, resta claro que 
as normas jurídicas que visam a regular a vida social também sofrem 
alterações. Em face deste fato, tem-se que, mesmo não havendo 
condições de as normas jurídicas anteciparem, preverem ou até 
propiciarem essa evolução, elas devem ao menos acompanhá-la, sob pena 
de ficarem apartadas da realidade fática e se tornarem obsoletas.” 

 

 Registre-se que, nesse sentido, o Ministro Lewandowski, em seu voto na ação 

direta de inconstitucionalidade nº 3510-0-DF168, relevando o fato de que à época da 

aprovação da Convenção Americana de Direitos Humanos não se cogitava, ainda, da 

técnica da fertilização extra-corpórea para os efeitos legais, interpreta o respectivo art. 4º, 

1, conforme a realidade contemporânea, afirmando que, para o Pacto de San Jose, “a vida 

começa na concepção, quer iniciada in utero, quer in vitro”, mesmo que a lei do Estado 

signatário da Convenção possa, eventualmente, deixar de protegê-la em situações 

excepcionais, caso outros valores estejam em jogo. 

 Importante mencionar, outrossim, que essas teorias – notadamente a teoria da 

cariogamia - foram a base da fundamentação da Ação Direta de Inconstitucionalidade 

3510-0-DF, ajuizada pela Procuradoria-Geral da República perante o Supremo Tribunal 

Federal brasileiro, julgada improcedente em maio de 2008. 

 Segundo o autor da ação, dentre outros argumentos, diante da proteção 

constitucional do direito à vida e da dignidade da pessoa humana, objetos respectivos do 

art. 5º, caput, e art. 1º, inc. III, da Constituição Federal, seria inconstitucional a 

autorização, dada pela Lei nº 11.105, de 24 de março de 2005, no art. 5º e parágrafos, do 

uso, para fins de terapia e pesquisa, de células-tronco embrionárias obtidas de embriões 

humanos produzidos por fertilização in vitro. A petição inicial sustenta que “a vida humana 

acontece na, e a partir da, fecundação: o zigoto, gerado pelo encontro dos 23 cromossomos 

masculinos com os 23 cromossomos femininos”169, levando a concluir que, na 

fundamentação jurídica da ação, o autor adotou a teoria da cariogamia. 

 Além disso, ainda no âmbito da ação direta de inconstitucionalidade nº 3510-0-DF, 

a proteção do embrião desde a fertilização (singamia) pode ser encontrada na 

argumentação do Ministro  Lewandowski, o qual, dentre diversas considerações, sustentou 

a proteção do direito à vida, do ponto de vista estritamente jurídico-positivo, desde a 

concepção, mas tomando tal vocábulo em sentido amplo, abrangendo o momento do 

encontro inicial do espermatozóide com o óvulo. Vejamos: 

                                                 
168 Vide mais adiante, ainda neste tópico,  transcrição do trecho do voto do Ministro Lewandowski na ação 
direta de inconstitucionalidade nº 3510-0-DF cujo teor é comentado neste parágrafo. 
169 Cf. item 18 da petição inicial da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3510-0-DF. 



 105

“A se levar às últimas consequências tal raciocínio, qual seja, o da 
prevalência dos tratados internacionais de direitos humanos sobre as leis 
ordinárias, não há como deixar de concluir, concessa venia, que a vida, 
do ponto de vista estritamente legal, começa na concepção, ou seja, a 
partir do encontro do espermatozóide com o óvulo. Isso porque o art. 4, 1, 
da Convenção Americana de Direitos Humanos, sem cuidar da 
implantação ou não do oócito fecundado em um útero humano – até 
porque à época de sua aprovação não se cogitava, ainda, da técnica da 
fertilização extra-corpórea, estabelece, tout court, o seguinte: ‘Toda 
pessoa tem direito que se respeite sua vida. Esse direito deve ser 
protegido pela lei e, em geral, desde a concepção’.” (grifo no original). 

 

 E no voto do Ministro Carlos Britto nessa mesma ação direta de 

inconstitucionalidade, este entendeu, de modo semelhante ao preconizado pelas teorias da 

cariogamia e singamia (mas sem precisar o momento exato), que  o início da vida humana 

só pode coincidir com a fecundação do óvulo pelo espermatozóide (embora tenha se 

manifestado que a proteção constitucional do direito à vida somente ocorra com o 

nascimento com vida já que, dentre outras argumentações, esse início de vida é distinto da 

constituição jurídica da pessoa natural). 

 Anote-se, por fim, que não se firmou uma posição majoritária no julgamento da 

ação direta de inconstitucionalidade nº 3510-0-DF que afirmasse ou negasse o início da 

vida a partir da concepção, pois o que se julgou improcedente foi a alegada ofensa ao 

direito à vida por parte do art. 5º da Lei nº 11.105/2005, que permitiu pesquisas com 

células-tronco embrionárias.  

 É possível sustentar, portanto, que no ordenamento jurídico brasileiro o art. 4º, 1, da 

Convenção Americana de Direitos Humanos indica o início da proteção do direito à vida, 

em geral, desde a concepção, assim como que a exceção a essa proteção indicada no art. 5º 

da Lei nº 11.105/2005 é autorizada pela expressão “em geral” daquele dispositivo. 

 Após essas considerações, passa-se a expor as teorias denominadas genético-

desenvolvimentistas, as quais indicam o início da vida humana em fases subsequentes do 

desenvolvimento embrionário e fetal. 

 

3.4.1.2 Teorias genético-desenvolvimentistas 

 

 Rocha (2008, p. 79) ainda enumera diversas teorias que relacionam o início da vida 

humana com alguma das fases que vão se impondo no decorrer do desenvolvimento 

embrionário, como as teorias da nidação, da implantação do embrião no útero, da formação 

dos rudimentos do sistema nervoso central e a do pré-embrião, que serão a seguir expostas. 
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 Em relação a essas teorias, Vasconcelos (2006, p. 41) explica que elas condicionam 

o início da vida humana à eleição de fases que cada qual considera mais ou menos 

importantes durante o desenvolvimento embrionário. 

3.4.1.2.1 Teorias da implantação do embrião no útero e da nidação 

 

 Segundo Rocha (2008, p. 79), uma das teorias ditas genético-desenvolvimentistas 

trata-se daquela que aponta que a vida somente origina-se após a nidação, que consiste na 

fixação do ovo no útero da mulher, pois sem fixar-se no útero materno o embrião não teria 

condições de desenvolvimento.  

 Vasconcelos (2006, p. 44) explica essa teoria afirmando que a fase da nidação 

(fixação do ovo no útero materno ou, mais especificadamente, ligação do blastocisto à 

mucosa uterina) começa em torno do sexto dia e termina entre o sétimo e décimo segundo 

dia após a fecundação, acrescentando que, enquanto este estágio evolutivo não é atingido, 

entende-se existir somente um amontoado de células, não havendo que se considerar a 

mulher grávida ou o concepto um nascituro. 

 Dentre os argumentos contrários a essa teoria, consta a possibilidade  de 

desenvolvimento do embrião humano em local diverso do útero, como no caso de uma 

gravidez abdominal, invalidando assim o argumento da imprescindibilidade da nidação.170 

 De fato, embora seja uma hipótese rara, é possível ocorrer o desenvolvimento do 

embrião em local diverso do útero, como a cavidade abdominal, resultando em um 

nascimento com vida. Um exemplo disso foi noticiado em 29 de março de 2009171: Izabel 

Aparecida Rodrigues tornou-se mãe de uma criança saudável desenvolvida na cavidade 

abdominal. Com isso, quem deseje a adoção dessa teoria, deve acrescentar a seus 

argumentos a possibilidade de gravidez em outros locais que não o útero (como a gravidez 

abdominal) para sustentar a ocorrência do início da vida, não bastando a referência à 

nidação. 

 Além disso, Vasconcelos (2006, p. 45) também critica a teoria da nidação 

mencionando que esta é apenas mais uma das diversas fases entre si associadas e 

interdependentes por que passa o embrião no processo contínuo de desenvolvimento, não 

devendo ser ignorado o estágio de vida que o antecede, sob pena de abrir-se perigoso 

                                                 
170 A esse respeito, Rocha (2008, p. 80) menciona, sem indicar expressamente a fonte, que “em maio de 
1983, a imprensa divulgou o nascimento, com êxito, de uma menina oriunda de uma gestação abdominal”. 
No mesmo sentido, manifestação de Vasconcelos (2006, p. 117, nota 31) e Almeida (2000b, p. 117), a qual 
cita Genival Veloso de França para sustentar que mesmo não aninhado no útero, o ovo pode evoluir nas 
trompas e no peritônio, além de mencionar também a notícia de gravidez abdominal levada a termo em 1983, 
tendo resultado em uma criança saudável. 
171 Conforme reportagem intitulada Fora do útero, do Jornal Folha de São Paulo, de 29 de março de 2009, p. 
C6. 
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caminho à livre manipulação dos embriões mantidos em laboratório, pondo em risco o 

patrimônio genético da humanidade. 

 Ainda nesse sentido, Thomson (1971, p. 47), em debate a respeito da possibilidade 

ou não do aborto, menciona ser comum, para aqueles que são contrários à interrupção da 

gravidez, utilizarem-se da argumentação de que o desenvolvimento do ser humano, da 

concepção ao nascimento, é contínuo, sendo arbitrário escolher um ponto em tal 

desenvolvimento e dizer que antes não há pessoa, e depois há. 

 Por outro lado, no caso específico de embriões fertilizados in vitro, em face da 

imprescindibilidade do corpo materno para o completo desenvolvimento embrionário (por 

exemplo, com a fixação do óvulo fecundado na parede uterina e fases de desenvolvimento 

subsequentes), passa-se a considerar que a vida tem início no momento da introdução do 

embrião no corpo (útero) materno, o que ocorre, em geral, depois do sétimo ou sexto dia da 

concepção in vitro. Para tal corrente, segundo Lewandowski172 e Palazzani (2005, pp. 172-

173), antes de tal momento, o embrião, congelado em laboratório, constitui um simples 

aglomerado de células da espécie biológica humana. 

 Esse entendimento foi adotado pelo Ministro C. Peluso, em seu voto no julgamento 

da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3510-0-DF, para definir o início da proteção do 

direito à vida no ordenamento jurídico pátrio. Segundo a argumentação desse Ministro, no 

direito brasileiro, a proteção constitucional ao direito à vida inicia-se somente após tal 

introdução. Para ele, o blastócito precisa ser transplantado para o útero da mulher, pois não 

tem aptidão de tornar-se algo mais, por si mesmo, sem intervenção ou assistência externa.  

 Assim, a partir dessas premissas, C. Peluso sustenta que um embrião humano 

congelado, enquanto não implantado, não é abrangido pelo conceito de vida, pois esta 

consiste em um processo (sucessão contínua de mudanças de acordo com diretriz unitária 

de desenvolvimento autônomo), radicado na ideia de movimento, cujo princípio causal está 

no próprio movente, não tendo tais embriões capacidade de movimento autógeno, já que o 

ciclo de mudanças iniciado no momento da concepção foi suspenso ou interrompido antes 

de lhes sobrevir a condição objetiva de inserção no útero173. 

 E em sentido semelhante, o Ministro E. Grau sustentou que não há vida humana no 

óvulo fecundado fora de um útero - que o artigo 5º da Lei nº 11.105/2005 chama de 

embrião - pois o processo de desenvolvimento vital não foi desencadeado, já que vida é 

                                                 
172 Conforme voto proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3510-0-DF (p. 18). 
173 Conforme voto proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade 3510-0-DF (itens 6, 7 e 8). Aliás, o 
Ministro assim sintetizou sua posição: “ou a vida decorre da concepção natural, em que há um continuum 
definidor da existência de processo vital em ato, ou seu impulso fica subordinado a certa condição por 
realizar.” 
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movimento e um óvulo fecundado congelado encontra-se paralisado à margem de qualquer 

movimento que possa caracterizar um processo. 

 Vejamos o trecho do voto do Ministro E. Grau acima sintetizado: 
 
 “no contexto do artigo 5º da lei nº 11.105/05, embrião é óvulo fecundado 
fora de um útero. A partir desses óvulos fecundados – fertilizados in vitro 
- é que são obtidas as células-tronco embrionárias referidas no preceito 
legal. Para logo se vê, destarte, que aí, no texto legal, embrião não 
corresponde a um ser em processo de desenvolvimento vital, em um 
útero. Embrião é aí, no texto legal, óvulo fecundado congelado, isto é, 
paralisado à margem de qualquer movimento que possa caracterizar um 
processo. Lembre-se que vida é movimento. Nesses óvulos fecundados 
não há ainda vida humana. [...] Daí diremos [...] que o útero é a morada 
da vida e que apenas no âmbito desta morada, que é o local familiar do 
embrião, surge efetivamente a vida. É lá que se dá – e só lá – a necessária 
estadia da vida anterior ao nascimento. 
Não há vida humana no óvulo fecundado fora de um útero que o artigo 5º 
da Lei n. 11.105/2005 chama de embrião. A vida estancou nesses óvulos. 
Houve a fecundação, mas o processo de desenvolvimento vital não é 
desencadeado. Por isso não tem sentido cogitarmos, em relação a esses 
“embriões” do texto do artigo 5º da Lei n. 11.105/2005, nem de vida 
humana a ser protegida, nem de dignidade atribuível a alguma pessoa 
humana.” 174 

 
 Essa caracterização da vida como um processo, dotado de movimento autônomo,  

embora se aproxime do que se costuma a entender por vida, não é suficiente para distingui-

la de outros fenômenos. Segundo A. Damineli e D. S. C. Damineli (2007, pp. 265-266), 

existem fenômenos naturais que satisfariam a essa definição, como no caso de um incêndio 

ou uma tempestade, ou até mesmo um programa de computador. 

 Acrescente-se, ainda, que essa tese da desqualificação do embrião pré-implantatório 

por falta de viabilidade enquanto não implantado in vivo ou in anima móbile é criticada por  

Almeida (2000a, p. 151) pois, para tal autora, isso parece propor a promoção, pela Ciência, 

da ectogênese (experiências que visem à criação de seres em laboratório), prática 

considerada condenável do ponto de vista ético. 

 Registre-se, por fim, que no caso do julgamento da ação direta de 

inconstitucionalidade nº 3510-0-DF, embora alguns Ministros tenham defendido que a vida 

somente se inicia com a implantação do embrião humano fertilizado in vitro, essa 

argumentação não foi majoritária, não consistindo, assim, em impedimento para que se 

sustente a proteção jurídica da vida no ordenamento jurídico brasileiro, em geral, a partir 

da concepção, com fulcro em norma oriunda do art. 4º, 1, da Convenção Americana de 

Direitos Humanos. Ademais, também se compatibiliza com tal decisão considerar que este 

                                                 
174 Registre-se, no entanto, que o Ministro Eros Grau, ao final, votou pela declaração de constitucionalidade 
do dispositivo em foco estabelecendo termos aditivos, como o condicionamento à obtenção de células-tronco 
embrionárias humanas desde que o óvulo fecundado não seja destruído ou que seja inviável. 
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dispositivo é excepcionado pelo contido no art. 5º da Lei nº 11.105/2005, sendo isso 

autorizado pela expressão “em geral”. 

  

3.4.1.2.2 Teorias da formação dos rudimentos do sistema nervoso. 

 

 De acordo com Rocha (2008, pp. 80-81), há quem sustente o início da vida humana 

a partir do surgimento dos primeiros sinais de formação do córtex cerebral, fato que ocorre 

entre o décimo quinto e quadragésimo dia da evolução do embrião. Em sentido 

semelhante, o Ministro Lewandowski175, apesar de não adotar esse entendimento, 

menciona a existência dessa corrente, a qual alega que somente no momento em que é 

formado o sistema nervoso central é que o embrião adquire subjetividade, permitindo a 

percepção do prazer e da dor. 

 Não bastasse, Rocha (2008, pp. 80-81) menciona outra vertente segundo a qual 

somente após a verificação da emissão de impulsos elétricos cerebrais é que se pode 

afirmar que se iniciou uma vida especificamente humana, o que não ocorre antes do quarto 

mês de gestação, pois a partir disso é verificável, por eletroencefalograma, a atividade do 

sistema nervoso central diretamente relacionada à possibilidade de possuir consciência. 

 A fundamentação legal dessas teorias toma por base a fixação, pela Lei nº 9.434, de 

2 de fevereiro de 1997 (que regula a retirada de órgãos post mortem), da morte encefálica 

como critério temporal para o fim da proteção ao direito à vida, considerando que inexiste 

atividade cerebral nas primeiras semanas da gestação176. 

 Esse raciocínio constou do voto do Ministro C. Britto177 no julgamento da ação 

direta de inconstitucionalidade, o qual adota o paralelo da Lei nº 9434/1997 com o artigo 5º 

da Lei nº 11.105/2005, considerando que faltam ao embrião pré-implantatório “todas as 

possibilidades de ganhar as primeiras terminações nervosas, não sendo possível dotar-se de 

substrato neural que, no fundo, é a razão de ser da atribuição de uma personalidade jurídica 

ao nativivo”.  Por esse motivo, o embrião pré-implantatório equivale a uma vida vegetativa 

que se antecipa à vida cerebral. 

                                                 
175 Conforme voto proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade 3510-0-DF. 
176 Essa fixação do critério legal para o momento da morte já foi comentada em tópico anterior. Defendendo 
essa visão, Dimoulis (2007, p. 398) sustenta que “a Lei n. 9.434, de 2-2-1997, que regulamenta a retirada de 
órgãos post mortem, fixa como critério temporal a morte encefálica, que deve ser constatada de acordo com 
procedimentos definidos por resolução do Conselho Federal de Medicina (art. 3º). Ao contrário, o legislador 
não determinou o início da vida, sendo admitido pela jurisprudência e pela doutrina o seu início no momento 
da concepção. Sabemos, porém, que inexiste atividade cerebral nas primeiras semanas da gestação e isto 
torna o critério da concepção contraditório com aquele adotado pelo legislador para determinar o fim da vida 
(atividade cerebral)”. 
177 Conforme voto na ação direta de inconstitucionalidade nº 3510-0-DF.  
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 Todavia, apesar do voto do Ministro C. Britto contar com assertiva utilizada por tal 

teoria, nota-se em sua argumentação, de modo implícito, uma mescla com outras teorias, 

como a teoria da concepção já referida em item anterior e, de modo mais tênue (pois ele 

afirma que no embrião pré-implantatório não há pessoa nem em potência), a teoria da 

pessoa em potencial, que será exposta nos itens subsequentes. 

 Vejamos alguns trechos do voto do Ministro C. Britto na ação direta de 

inconstitucionalidade nº 3510-0-DF: 

 
“Por isso que a Lei nº 9.434, na parte que interessa ao desfecho desta 
causa, dispôs que a morte encefálica é o marco da cessação da vida de 
qualquer pessoa física ou natural. Ele, o cérebro humano, comparecendo 
como divisor de águas; isto é, aquela pessoa que preserva as suas funções 
neurais, permanece viva para o Direito. [...] O paralelo com o art. 5º. da 
Lei de Biossegurança é perfeito. Respeitados que sejam os pressupostos 
de aplicabilidade desta última lei, o embrião ali referido não é jamais uma 
vida a caminho de outra vida virginalmente nova. Faltam-lhe todas as 
possibilidades de ganhar as primeiras terminações nervosas que são o 
anúncio biológico de um cérebro humano em gestação. Numa palavra, 
não há cérebro. Nem concluído nem em formação. Pessoa humana, por 
consequência, não existe nem mesmo como potencialidade. Pelo que não 
se pode sequer cogitar da distinção aristotélica entre ato e potência, 
porque, se o embrião in vitro é algo valioso por si mesmo, se permanecer 
assim inescapavelmente confinado é algo que jamais será alguém. Não 
tem como atrair para sua causa a essencial configuração jurídica da 
maternidade nem se dotar do substrato neural que, no fundo, é a razão de 
ser da atribuição de uma personalidade jurídica do nativivo.” 

 

 Contrapondo-se a tal teoria, o voto do Ministro C. Peluso na ação direta de 

inconstitucionalidade nº 3510-0-DF qualifica de impertinente a analogia entre o momento 

da morte encefálica (expresso na Lei nº 9343/97 e Resolução nº 1.480/1997 do Conselho 

Federal de Medicina) e, a contrario sensu, o do início do direito à vida com a neurulação 

(ou estágio de esboço do sistema nervoso).  

 Segundo tal Ministro, a estipulação legal e regulamentar em foco baseia-se em 

ficção jurídica, que reproduz mera convenção, já que o ser humano com morte encefálica 

não está biologicamente morto, mas é assim considerado pelo direito por razões de 

conveniência social e política concernentes ao aproveitamento de tecidos e órgãos para 

transplante e doação, com o propósito de salvar vidas alheias e reduzir custos materiais e 

emocionais da manutenção de uma vida em estado vegetativo sob prognóstico fechado. 

 De qualquer sorte, cabe ainda registrar que a presente corrente também não se 

mostrou majoritária no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 3510-0-DF, 

possibilitando a aplicação do art. 4º, 1, da Convenção Americana de Direitos Humanos, 

cujas normas indicam, dentre outros aspectos, a proteção do direito à vida, em geral, a 
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partir da concepção, permitindo (pela expressão “em geral”) considerar que o artigo 5º da 

Lei nº 11.105/2005 excepciona aquela norma. 

 Feitos esses esclarecimentos, passa-se à exposição de teoria que entende que o 

início da vida humana ocorre somente após a fase do pré-embrião e que também foi 

referida no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 3510-0-DF. 

 

3.4.1.2.3 Teoria do pré-embrião. 

 

 Essa teoria, constante de documento que tratou das tecnologias da infertilidade, 

formulado em 1984, na Inglaterra, sob a denominação de Relatório Warnock sobre 

Fertilização e Embriologia, entende que o início da vida humana ocorre somente após o 

14º dia seguinte à concepção, pois em tal fase o que existe é uma célula progenitora com 

capacidade de gerar um ou mais indivíduos da mesma espécie, já que não é possível a 

detecção de gêmeos monozigóticos até tal momento, dentre outros argumentos (ROCHA, 

2008, pp. 81-82; VASCONCELOS, 2006, pp. 41-42). 

 A esse respeito, Palazzani (2005, p. 173) explica que, conforme essa teoria, antes 

das duas primeiras semanas após a concepção não se poderia falar em indivíduo humano 

propriamente dito (dotado de individualidade, entendida como indivisibilidade e 

diferenciação em relação ao que é alheio), em virtude da possibilidade de que aquilo que se 

pretende que seja um indivíduo acabe por se converter em dois ou mais (ou de que dois ou 

mais se convertam em um), em fenômenos denominados respectivamente gemelação 

monozigótica (que se caracteriza por uma subdivisão de células embrionárias) e fusão 

quimérica (compactação de células embrionárias). 

 Além disso, a teoria do pré-embrião também apresenta como argumentos 

justificadores que somente após o 14º dia a partir da concepção ocorre a perda da qualidade 

de totipotência do concepto e o aparecimento da linha primitiva. 

 Esse, aliás, é o entendimento de Vasconcelos (2005, p. 42), a qual também explica 

que a totipotência caracteriza o zigoto e, também, as primeiras células decorrentes de sua 

clivagem, “não havendo nessa fase a especialização, ou seja, não estão ainda definidas 

quais células deverão formar o embrião propriamente dito e as que se destinarão à 

formação das estruturas extra-embrionárias (placenta)”, o que, para a teoria em foco, 

“vedaria o reconhecimento da individualidade humana”. Além disso, a autora esclarece 

que “a linha primitiva organiza a estrutura do corpo humano”, sendo praticamente nula, 

após este estágio, a possibilidade de cisão gemelar. 



 112

 Essa teoria foi expressamente referida pela Ministra E. Gracie e, conforme se infere 

da argumentação, influenciou seu voto na Ação Direta de Inconstitucionalidade 3510-0-

DF.  

 Em tal voto a Ministra comenta a adoção de tal distinção pela legislação britânica, a 

qual se fundamentou no entendimento de que somente após o estágio pré-embrionário de 

14 dias é que surge o embrião com estrutura propriamente individual, diante do 

aparecimento da linha primitiva (da qual se originará a coluna vertebral), a perda da 

capacidade de fusão e divisão do embrião e, ainda, a separação do conjunto celular que 

formará o feto do outro grupo de células que dará ensejo à formação de anexos 

embrionários (como a placenta e o cordão umbilical).178 

 Esclareça-se, ademais, que tal teoria também não foi adotada de modo majoritário 

no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 3510-0-DF, não constituindo, por 

isso, óbice à aplicação de norma oriunda do art. 4º, 1, da Convenção Americana de Direitos 

Humanos, no sentido de que o direito à vida, no ordenamento jurídico brasileiro, é 

protegido, em geral, desde a concepção, permitindo, também, que a Lei nº 11.105/2005, 

autorizada pela expressão “em geral”, excepcione aquela norma nos termos de seu artigo 

5º. 

 Cumpre atentar, por fim, que a teoria do pré-embrião diferencia-se da teoria que 

considera o embrião humano uma pessoa humana em potencial – que será a seguir exposta 

- pois esta atribui uma proteção jurídica que se amplia gradativamente, na medida que o 

desenvolvimento embrionário vai consolidando as características humanas, ao passo que a 

teoria do pré-embrião atribui proteção jurídica integral a partir de um certo momento. 

  

3.4.1.3 Teoria da pessoa humana em potencial 

 

 Esta teoria considera o embrião humano uma pessoa em potencial, não sendo 

possível identificá-lo totalmente como pessoa humana por não ser dotado ainda de 

personalidade (e, portanto, impossibilitado de contrair obrigações e exercer direitos), mas 

também não se admitindo reduzi-lo a mero aglomerado de células, em face de seu 

desenvolvimento destinar-se à formação de um ser humano, ou seja: o embrião reivindica 

um estatuto próprio progressivo, em que a proteção jurídica se amplia na medida em que 

ocorre seu desenvolvimento, pois as características humanas (consciência, inteligência etc.) 

encontram-se no embrião em estado latente (estado de potência) (ROCHA, 2008, PP. 88-

89). 
                                                 
178 Conforme voto proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3510-0-DF. 
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 Adotando essa tese em relação à vida intra-uterina (mas, no nosso entendimento, 
com raciocínio aplicável à vida embrionária in vitro), Sarmento (2007, pp. 32-36) afirma 
que se parte da premissa de que a  proteção da vida se inicia no momento da concepção, 
mas a tutela da vida anterior ao parto tem de ser menos intensa do que a proporcionada 
após o nascimento, sujeitando-se, com isso, a ponderações de interesses envolvendo outros 
bens constitucionalmente protegidos, notadamente os direitos fundamentais da gestante.  
 Para ele, não é o feto ainda pessoa, mas pessoa potencial (da mesma forma que uma 
semente pode ser qualificada como árvore em potência, mas nunca como árvore), sendo 
que em virtude disso merece o nascituro a proteção do ordenamento e da Constituição, mas 
não no mesmo grau de proteção que se confere à pessoa. Trata-se, assim, do 
reconhecimento da tutela constitucional da vida anterior ao nascimento, mas atribuindo-se 
a ela uma proteção mais débil do que a concedida à vida extra-uterina. 
 Apesar do Ministro C. Britto, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3510-0-
DF, sustentar em seu voto que o embrião humano não implantado não existe como pessoa 
“nem mesmo como potencialidade”,  é possível pinçar de suas razões uma certa 
similaridade com alguns dos argumentos dessa teoria da pessoa humana em potencial. 
 Isso porque apesar de considerar que o início da vida humana coincide com o 
instante da fecundação de um óvulo feminino por um espermatozóide masculino, o 
Ministro Britto distinguiu essa realidade daquela constitutiva da pessoa física ou natural no 
ordenamento jurídico brasileiro, justificando tal posicionamento com o fato de que, se o 
embrião in vitro permanecer confinado, consistirá em algo que jamais será alguém, não 
tendo como atrair a configuração jurídica da maternidade e nem se dotar do substrato 
neural que é a razão de ser da atribuição de uma personalidade jurídica ao nativivo. 
 Nota-se aí, embora de modo tênue (pois ele nega expressamente que o embrião in 
vitro seja uma pessoa em potencial), uma certa gradação no valor conferido ao embrião, 
que vai crescendo conforme se viabiliza e avança o desenvolvimento embrionário e fetal 
(embrião in vitro, implantação no útero materno, desenvolvimento do substrato neural e 
nascimento com vida), o que coincide, ao menos parcialmente, com a linha mestra da 
teoria que considera o embrião (e o nascituro) pessoa em potencial. 
 Além disso, esse mesmo Ministro, quando de sua manifestação em matéria de 
apreciação de liminar e admissibilidade da Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental nº 54 – que trata configuração, ou não, do crime de aborto, em virtude da 
interrupção de gravidez de feto anencéfalo – mencionou que, se a criminalização do aborto 
se dá como política legislativa de proteção à vida de um ser humano em potencial, faltando 
essa potencialidade de vida, a vedação penal não permanece, o que de certo modo também 
se coaduna com a teoria ora exposta. 
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 De modo semelhante, é possível inferir argumentos da teoria da pessoa em 
potencial na fundamentação do Ministro Joaquim Barbosa, no julgamento da ação direta de 
inconstitucionalidade nº 3510-0-DF, quando ele sustenta, similarmente ao seu voto no 
Habeas Corpus nº 84025, que a tutela da vida humana experimenta graus diferenciados, 
levando-se em conta que as diversas fases do ciclo vital têm regimes jurídicos diferentes, 
desde a fecundação do óvulo, com posterior gestação, desenvolvimento e morte do ser 
humano. 
 Esclareça-se, por oportuno, que a teoria que considera o embrião uma pessoa em 
potencial também não foi adotada de modo majoritário no julgamento da ação direta de 
inconstitucionalidade nº 3510-0-DF, não constituindo, por isso, óbice à aplicação de norma 
oriunda do art. 4º, 1, da Convenção Americana de Direitos Humanos, no sentido de que o 
direito à vida, no ordenamento jurídico brasileiro, é protegido, em geral, desde a 
concepção, permitindo, ainda, que se considere que esta norma pode ser excepcionada 
(diante da expressão “em geral”) pelo artigo 5º da Lei nº 11.105/2005. 
 Em síntese, constata-se, com base na análise das diversas teorias que 
fundamentaram as argumentações de alguns dos Ministros do Supremo Tribunal Federal 
no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade supra referida, que apesar da posição 
majoritária entender  pela constitucionalidade do disposto no artigo 5º da Lei nº 
11.105/2005, possibilitando pesquisas e terapias com células-tronco embrionárias humanas 
nos termos ali disciplinados, não houve qualquer decisão majoritária e com eficácia erga 
omnes que impeça a incidência, no ordenamento jurídico brasileiro, de norma contida na 
Convenção Americana de Direitos Humanos, art. 4º, 1, segundo a qual o direito à vida 
deve ser protegido, em geral, desde a concepção. 
 Ademais, cabe observar também que esse entendimento é perfeitamente compatível 
com a validade constitucional do artigo 5º da Lei nº 11.105/2005 declarada, sem ressalvas, 
no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 3510-0-DF, pois a permissão de 
pesquisas com células-tronco que eventualmente destruam embriões humanos pode ser 
considerada uma exceção legal autorizada pela expressão “em geral” do artigo 4º, 1, 
daquela Convenção. 
 
3.4.2 A influência da Convenção Americana de Direitos Humanos no julgamento da 
Ação Direta de Inconstitucionalidade 3510-0-DF 
 
 Em tópicos anteriores deste trabalho já foi feita menção à Convenção Americana de 
Direitos Humanos (também conhecida como Pacto de San Jose da Costa Rica), de 1969, 
que foi devidamente internalizada no direito brasileiro. Essa convenção dispôs 
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expressamente que toda pessoa tem direito que se respeite sua vida e que “esse direito deve 
ser protegido pela lei e, em geral, desde a concepção”. 
 Ocorre que apesar desse dispositivo encontrar-se em vigor no ordenamento jurídico 

brasileiro e tratar expressamente, segundo entendimento adotado aqui neste estudo, do 

início da proteção ao direito à vida, não houve qualquer menção a ele na petição inicial, 

assim como não constou argumentação alguma a seu respeito em certos votos dos 

Ministros do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ação direta de 

inconstitucionalidade 3510-0-DF, como se verifica nos votos dos Ministros C. Peluso, 

Gilmar Mendes, Carlos Britto e Eros Grau,  Ellen Gracie, Marco Aurélio e Joaquim 

Barbosa179. 

 Essa omissão merece aqui ser criticada, pois o item 1 do artigo 4º da Convenção 

Americana dos Direitos Humanos é um dispositivo em pleno vigor no direito brasileiro, 

oriundo de um tratado de proteção a direitos humanos, que expressamente dispõe, como 

visto, sobre o direito à vida e o início de sua proteção. 

 Ora, o pedido sob apreciação do Supremo Tribunal Federal na ação direta de 

inconstitucionalidade nº 3510-0-DF sustentou que o artigo 5º da Lei nº 11.105/2005 

violaria, dentre outras normas, justamente o direito à vida em seu início. 

 Certamente seria melhor se os julgadores, quando de suas fundamentações 

jurídicas, houvessem abordado a norma em vigor oriunda do tratado internalizado, 

argumentando sobre sua aplicabilidade ao caso concreto, especialmente porque no 

momento do julgamento da ação já se indicava uma transição de posicionamento pelo 

Supremo Tribunal Federal, conferindo maior hierarquia aos tratados internacionais de 

direitos humanos incorporados ao direito brasileiro em relação às outras normas do 

ordenamento jurídico (ao menos em relação às leis ordinárias).180 

 Exemplifique-se com o voto proferido pelo Ministro G. Mendes. Esse Ministro, que 

sustentou em outro feito da Corte a hierarquia supralegal dos tratados de direitos humanos 

internalizados no direito brasileiro181, na ação direta de inconstitucionalidade nº 3510-0-

DF, apesar de tratar da jurisprudência e direito182 estrangeiros, não fez qualquer menção à 

                                                 
179 A ausência de menção à Convenção Americana de Direitos Humanos também ocorreu no âmbito da 
doutrina, como, por exemplo, em Barroso (2006, pp. 669-708; 2007a, pp. 893-908; 2007b, pp. 241-263).  
180 E tal posicionamento confirmou-se, tornando-se majoritário o entendimento acerca do nível supralegal e 
infraconstitucional dos tratados de direitos humanos incorporados ao direito brasileiro, em julgamentos do 
Recurso Extraordinário 466343/SP e Habeas Corpus 87585/TO, realizados em dezembro de 2008, conforme 
já comentado mais detalhadamente em tópico anterior. 
181 Conforme consta em tópico anterior deste capítulo. 
182 Consta do voto do Ministro Gilmar Mendes, por exemplo, uma análise comparativa do artigo 5º da Lei nº 
11.105/2005 com a legislação de outros países sobre o mesmo assunto, como a Alemanha, Austrália, França, 
Espanha e México. 
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Convenção Americana de Direitos Humanos devidamente internalizada no ordenamento 

jurídico pátrio. 

 Por outro lado, houve votos como, por exemplo, aqueles proferidos pelos Ministros  

Lewandowski,  C. Lúcia e Carlos Direito, que lidaram expressamente com o dispositivo 

em foco. 

 O Ministro  Lewandowski183, em seu voto, sustentou que, no plano jurídico-

positivo brasileiro, a vida, do ponto de vista estritamente legal, começa na concepção 

porque o artigo 4, 1, da Convenção Americana de Direitos Humanos, sem cuidar da 

implantação ou não do ovócito fecundado em útero humano – até porque à época de sua 

aprovação não se cogitava, ainda, a técnica da fertilização extra-corpórea184 - estabelece 

que “toda pessoa tem direito que se respeite sua vida” e que “esse direito deve ser 

protegido pela lei e, em geral, desde a concepção”. 

 E em sentido semelhante, o Ministro Carlos Menezes Direito assinalou em seu voto 

que o “Pacto de San Jose da Costa Rica, tratado ao qual o Brasil aderiu e que tem 

fundamentado diversas decisões desta Suprema Corte simplesmente garantiu, desde 1969, 

a proteção da vida desde a concepção (artigo 4º, 1).” 

 Um outro voto que fez referência expressa ao artigo 4, 1, da Convenção Americana 

de Direitos Humanos foi o da Ministra C. Lúcia, mas interpretando o dispositivo de modo 

diverso.  

 Segundo tal Ministra, somente haveria violação do referido tratado no caso de 

privação arbitrária da vida. E, no caso em discussão, em virtude de existir legislação que 

autorizou a obtenção de células-tronco embrionárias humanas nos termos já expostos, não 

ocorreu qualquer arbítrio, pois, no entendimento dela, a lei e o arbítrio são incompossíveis 

e, além disso, os dispositivos questionados firmam no sentido contrário a qualquer eventual 

abuso, quer em relação aos embriões, quer na utilização das células-tronco embrionárias 

para pesquisas e terapias. Vejamos o trecho do voto nesse sentido: 

 
“Se de um lado é garantido o direito à vida – e para os defensores da tese 
sustentada na peça inicial desta ação haverá inconstitucionalidade nas 
normas questionadas exatamente porque essa garantia vale desde a 
concepção e o embrião já seria vida garantida em sua inviolabilidade e 
não poderia, então, ser destruído -, de outro lado aquela norma pactuada 
internacionalmente há de receber interpretação a partir de todos os seus 
termos, nos quais se contém proibição de que alguém possa dela ser 
privado arbitrariamente. 
Dá-se que a lei e o arbítrio são incompossíveis e, no caso agora analisado, 
não se cuida do segundo – arbítrio – exatamente porque os termos da 

                                                 
183 Conforme voto na ação direta de inconstitucionalidade nº 3510-0-DF. 
184 “O primeiro ‘bebê de proveta’ do mundo, nascido em 4.7.1978, foi Louise Joy Brown, que concretizou a 
possibilidade da concepção de um ser humano in vitro.” (BARROSO, 2007a, p. 896). 
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norma legal apreciada firmam o sentido contrário a abuso levado a efeito 
com os embriões. Nem se há de afirmar que haveria arbítrio no 
aproveitamento de células-tronco embrionárias, porque ali se tem uma 
substância humana, que se propõe seja utilizada para a dignificação da 
vida daqueles que se podem ver tratados com os procedimentos a que 
podem dar ensejo as pesquisas feitas. 
 A sua utilização conforma-se aos cuidados e condições definidas na lei, 
pelo que de arbítrio não se há de falar aqui”. 

   

 Além disso, convém registrar que a Ministra fundamentou-se pela inexistência de 

arbítrio também em decorrência dela considerar que as células-tronco humanas têm 

natureza de substância humana para fins do §4º do artigo 199 da Constituição Federal, o 

qual autoriza que a legislação infraconstitucional disponha sobre as condições e requisitos 

que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, 

pesquisa e tratamento185. 

 Constata-se, assim, que no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 

3510-0-DF não houve um argumento majoritário no que pertine à aplicação, ao caso, do 

artigo 4º, 1, da Convenção Americana de Direitos Humanos, norma de caráter supralegal 

(segundo entendimento dominante na atual composição do Supremo Tribunal Federal). Em 

vez disso, o que se firmou majoritariamente foi a definição acerca da constitucionalidade, 

no ordenamento jurídico brasileiro, do artigo 5º e respectivos parágrafos da Lei nº 

11.105/2005, o qual permitiu a pesquisa com células-tronco embrionárias humanas nos 

termos já expostos. 

 Desse modo, diante de tal posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que não 

acatou a tese de inconstitucionalidade entre o artigo 5º da Lei nº 11.105/2005 e a 

Constituição Federal (em face da incolumidade do direito à vida e à dignidade da pessoa 

humana – artigos 1º, III, e 5º, caput), resta perquirir como interpretar o dispositivo que 

indica o início da proteção jurídica ao direito à vida, em geral, a partir da concepção, nos 

termos estipulados no artigo 4, 1, de tal Convenção, já que a decisão oriunda desse 

julgamento em sede de controle concentrado tem eficácia erga omnes. 

 A utilidade da busca de resposta a esse questionamento funda-se, por exemplo, no 

fato (aqui já abordado186) da Lei nº 11.105/2005 ser complementada em vários aspectos 

por outras normas, que não foram objeto de apreciação judicial, além do dinamismo e 

complexidade da realidade, especialmente no tocante a avanços científicos, cujas 

descobertas são incessantes e, muitas vezes, alteram os fatores de análise dos problemas. E 
                                                 
185 Eis o inteiro teor do dispositivo mencionado: “Art. 199 [...]. §4º. A lei disporá sobre as condições e os 
requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, 
pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo 
vedado todo tipo de comercialização.” Este dispositivo já foi comentado em tópico anterior, neste capítulo. 
186 Em tópico anterior deste capítulo. 
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isso é especialmente válido no caso das células-tronco embrionárias, cujas pesquisas ainda 

estão em fase de desenvolvimento187. 

 Desde logo, cabe ressaltar que esse questionamento não possui apenas uma única 

resposta correta188. Por esse motivo, o presente estudo limita-se a buscar o que aqui se 

entende como a melhor resposta possível diante da posição adotada pelo Supremo Tribunal 

Federal, que considerou constitucional o artigo 5º da Lei nº 11.105/2005 sem qualquer 

interpretação conforme. 

 E, para tanto, o que se propõe é que os dispositivos em questão sejam analisados 

sob o enfoque estrutural, referido alhures, considerando como normas oriundas do artigo 4, 

1, da Convenção Americana de Direitos Humanos um princípio (mandamento de 

otimização) que  garante a toda pessoa o direito à vida; uma regra a qual determina que o 

direito à vida deve ser protegido pela lei e, por fim, uma regra a qual impõe a proteção do 

direito à vida, em geral, desde o momento da concepção.189 

 E, sob esse enfoque, afirma-se que as normas oriundas do artigo 4, 1, da Convenção 

Americana de Direitos Humanos permitem a exceção à proteção do direito à vida desde a 

concepção nos termos expressos no artigo 5º da Lei nº 11.105/2005, declarado 

constitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 3510-0-DF, pois se decidiu, por maioria, que esse dispositivo não 

ofendeu a incolumidade do direito à vida (apesar da maior parte dos Ministros não ter se 

pronunciado expressamente acerca o artigo 4, 1, da Convenção Americana de Direitos 

Humanos) e nem a dignidade da pessoa humana. 

 Isso não significa, todavia, que jamais se deva invocar a proteção do direito à vida a 

partir da concepção em sede de pesquisas e terapias com células-tronco embrionárias 
                                                 
187 Por exemplo, de acordo com notícia do jornal Folha de São Paulo, de 10 de outubro de 2.008 (caderno 
ciência), o governo dos Estados Unidos da América  “já está analisando o pedido de uma empresa que 
pretende fazer o primeiro ensaio clínico com terapia de células-tronco embrionárias humanas da história. A 
aprovação do protocolo do teste para lesão aguda de medula espinhal deve sair até 2009, esperam os 
cientistas. Só serão aceitos pacientes com 15 dias de trauma. O desafio da técnica é garantir que as células-
tronco não causarão câncer.” E, no âmbito nacional, o mesmo jornal, no mesmo dia, noticiou que um grupo 
de cientistas brasileiros, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, “conseguiu reverter as consequências de 
uma lesão de medula espinhal usando uma injeção de células-tronco embrionárias em camundongos.” Além 
disso, a Revista Veja, de 8 de outubro de 2008,  edição 2081, ano 41, nº 40, p. 168, noticiou que “uma 
parceria entre pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ) produziu a primeira linhagem de células-tronco embrionárias do Brasil, anunciada na semana 
passada. Elas foram obtidas de embriões que estavam congelados havia mais de três anos em clínicas de 
fertilização e que foram doados para pesquisas. É o primeiro resultado prático da legalização das pesquisas 
com embriões humanos, cujo último obstáculo legal foi removido pelo Supremo Tribunal Federal há apenas 
quatro meses. Até agora, como não existiam linhagens produzidas no país, os pesquisadores brasileiros eram 
obrigados a trabalhar com material importado”. 
188 Aliás, isso já foi afirmado no capítulo 2, onde constam citações de Grau (2005 e 2009) e Freitas (2005) 
nesse sentido.  
189 A respeito da interpretação do art. 4º, 1, da Convenção Americana de Direitos Humanos, vide também 
tópicos anteriores deste capítulo. A respeito da classificação estrutural das normas de direitos fundamentais 
em regras e princípios, vide o capítulo 1. 
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humanas, pois é possível que seja necessário sopesar o valor vida humana em eventuais 

casos concretos que se apresentem, levando-se em conta os diversos sentidos atribuíveis ao 

direito à vida, a complexidade da realidade e as inúmeras possibilidades atuais e futuras 

que envolvem essas pesquisas. 

 Assim, esclarecidos termos pelos quais aqui se entende que deve o artigo 4, 1, da 

Convenção Americana de Direitos Humanos ser compreendido após o julgamento da Ação 

Direta de Inconstitucionalidade nº 3510-0-DF, passa-se a tecer considerações sobre 

algumas argumentações dos Ministros do Supremo Tribunal Federal acerca da dignidade 

da pessoa humana e sua influência quanto à definição do início da proteção do direito à 

vida. 

 

3.4.3 A dignidade da pessoa humana e a proteção ao embrião humano 

  

 No julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 3510-0-DF debateu-se se 

o artigo 5º da Lei nº 11.105/2005 teria violado em tese a dignidade da pessoa humana190, 

em virtude do embrião humano ser protegido desde a concepção, o que impossibilitaria a 

extração de células-tronco embrionárias para fins de terapia e pesquisa. 

 Ocorre que, a rigor, o problema em discussão no que pertine à constitucionalidade 

analisada em tal ação refere-se a eventual ofensa ao direito à vida, decorrente da 

possibilidade de destruição de embriões humanos fertilizados in vitro para a extração de 

células-tronco destinadas a pesquisas, além dos riscos dessas pesquisas ao direito à vida em 

sentido transindividual, tudo devendo ser sopesado com outros direitos e valores também 

protegidos pelo ordenamento jurídico. Essa é a questão principal a ser analisada. 

 A discussão acerca da eventual ofensa à dignidade da pessoa humana por parte do 

art. 5º da Lei nº 11.105/2005 é secundária em relação aquele problema principal e, 

possivelmente, foi alegada pelo autor da ação direta de inconstitucionalidade nº 3510-0-DF 

e respectivos votos de modo subsidiário, para o caso dos argumentos referentes ao direito à 

vida não fossem suficientes. 

 Todavia, como visto até o momento nos tópicos e capítulos anteriores deste estudo, 

a questão pode ser solucionada mediante a análise de outras normas constitucionais e 

infraconstitucionais (neste último caso, especialmente o artigo 4º, 1, da Convenção 

                                                 
190 Reitere-se, como já exposto em tópico anterior, que a dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos 
da República Federativa do Brasil, nos termos do inciso III do artigo 1º da Constituição Federal de 1.988. A 
delimitação do conteúdo da dignidade da pessoa humana é um tema à parte que não será tratado neste estudo. 
Por isso, para noções acerca da dignidade da pessoa humana, remete-se o leitor a uma leitura de Sarlet (2005, 
pp. 13-43), Azevedo (2002, pp. 11-26) e Dworkin (2006, pp. 9-21). 
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Americana de Direitos Humanos), não sendo imprescindível argumentação jurídica que  

invoque a dignidade da pessoa humana. 

 Criticando o uso excessivo da dignidade da pessoa humana em casos de restrições a 

direitos fundamentais específicos – denominando tal prática de “inflação do uso da 

dignidade humana no discurso forense” - V. A. Silva (2009, pp. 193-194) afirma que no 

Brasil, em decorrência de uma banalização do uso dessa garantia, muitos casos de restrição 

a direitos fundamentais  tendem a ser considerados como afronta à dignidade, o que 

possivelmente indica que esta tem servido como um enorme “guarda-chuva” sob o qual 

diversas situações acabam sendo amontoadas em busca de proteção, em vez de serem 

resolvidas mediante a análise de outras garantias constitucionais e infraconstitucionais. 

 E a reduzida utilidade em recorrer-se à dignidade da pessoa humana para o 

problema em foco pode ser atestada, por exemplo, constatando-se que ela foi utilizada em 

ambos os sentidos do julgamento, ou seja, tanto para restringir as pesquisas com células-

tronco embrionárias humanas de modo mais severo do que o disposto no artigo 5º da Lei nº 

11.105/2005 quanto para fundamentar a realização de tais pesquisas nos estritos termos de 

tal dispositivo. 

 A Ministra Carmen Lúcia, por exemplo, afirmou em seu voto na ação direta de 

inconstitucionalidade nº 3510-0-DF que a utilização de células-tronco embrionárias para 

pesquisa e o seu aproveitamento em tratamentos voltados à recuperação da saúde não 

agridem a dignidade humana constitucionalmente assegurada, mas a valoriza, pois permite 

aos embriões que seriam descartados a possibilidade de se lhes garantir pela pesquisa o 

aproveitamento para a dignidade da vida. 

 Já o Ministro Lewandowski, no seu voto em tal ação, sustentou, a esse respeito, que 

haveria uma ofensa em parte à dignidade da pessoa humana garantida constitucionalmente. 

Um exemplo dessa ofensa em parte ocorreria no caso do inciso II, do artigo 5º, da Lei nº 

11.105/2005, que permitiu a pesquisa e terapia utilizando células-tronco embrionárias 

obtidas de embriões congelados há 3 anos ou mais, na data da publicação da Lei, ou que, já 

congelados na data da publicação da Lei, depois de completarem 3 anos contados a partir 

da data de congelamento. 

 Essa ambiguidade no uso da dignidade da pessoa humana no caso em foco foi 

notada pelo Ministro Eros Grau, tendo ele afirmado em seu voto na ação em questão que, 

no caso ali discutido, o topos da dignidade da pessoa humana pode ser tomado para afirmar 

coisas distintas, inclusive antagônicas, incluindo sustentar que a utilização de óvulo 

fecundado congelado há mais de três anos, com a prévia autorização dos que viriam a 
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serem pais do “embrião”191, é adequada à afirmação da dignidade da pessoa humana na 

medida em que potencialmente permitirá a evolução dos métodos de tratamento médico do 

ser humano e o aprimoramento da sua qualidade de vida. 

 Além disso, a argumentação que sustenta que o artigo 5º da Lei nº 11.105/2005 

atenta contra a dignidade da pessoa humana, garantida pelo inciso III do artigo 1º da 

Constituição Federal, deve superar não somente essa ambiguidade, mas também o 

questionamento acerca da necessidade do embrião humano equiparar-se a uma “pessoa” 

para beneficiar-se da proteção oriunda da dignidade da pessoa humana. 

 A resposta esse questionamento formulada por alguns dos Ministros consiste em 

não haver necessidade de considerar-se o embrião humano pessoa para conferir-lhe a 

proteção oriunda da dignidade da pessoa humana. 

 Nesse sentido, o Ministro Lewandowski, além de definir que a proteção ao direito à 

vida no ordenamento jurídico brasileiro inicia-se com a fertilização do óvulo pelo 

espermatozóide, sustentou que mesmo em se considerando o zigoto em um tubo de ensaio 

apenas um ser humano em construção ou uma vida em formação, não há como deixar de 

conferir-lhe um tratamento digno192. 

 E o Ministro C. Peluso, por sua vez, entendeu que embriões isolados (como aqueles 

oriundos de fertilização in vitro e que se encontram crioconservados) não se caracterizam 

nem se definem como pessoas, mas mesmo assim ostentam dignidade constitucional, 

embora em grau diverso daquele conferido à vida das pessoas humanas 193.  

 De modo semelhante, a Ministra C. Lúcia manifestou-se no sentido de que mesmo 

que seja negativa a resposta quanto à personalidade antes do nascimento, o Estado 

permanece como devedor de obrigações em relação ao embrião e ao feto, e nem se teria 

que a humanidade não reconhecesse a relevância e cuidados especiais ao embrião e ao feto, 

dotando-os de estatuto jurídico próprio194. 

 Apesar desses entendimentos, não se firmou uma posição majoritária a respeito 

desse ponto específico. Houve Ministros, por exemplo, que não trataram expressamente 

dessa questão, como os Ministros Carlos Ayres de Britto, Marco Aurélio, Ellen Gracie e, 

ao que parece, Gilmar Mendes (embora haja certa dubiedade em sua posição, neste 
                                                 
191 O termo “embrião” encontra-se entre aspas pois o Ministro Eros Grau, em seu voto na ação direta de 
inconstitucionalidade nº 3510-0-DF, sustenta que o embrião de fato existe somente após a implantação no 
útero materno, sendo antes de tal implantação o produto da fertilização in vitro denomina-se óvulo 
fecundado. 
192 Conforme voto na ação direta de inconstitucionalidade nº 3510-0-DF. 
193 Conforme voto na ação direta de inconstitucionalidade nº 3510-0-DF. Ainda conforme esse Ministro, “o 
único ponto de semelhança que as características e as distinções biológicas me autorizam a encontrar, no 
plano da ordem jurídica, entre um embrião congelado e um adulto, é que esse participa, em grau primitivo, 
dos requisitos da proteção á dignidade humana deste, e apenas isso.” 
194 Conforme voto na ação direta de inconstitucionalidade nº 3510-0-DF. 
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aspecto, quando ele afirma que mesmo entre aqueles que consideram que antes do 

nascimento com vida não há especificamente um sujeito de direitos fundamentais, é 

inegável que na fase pré-natal existe um “elemento vital digno de proteção”). 

 De qualquer sorte, o que é certo no que pertine a esse assunto, é que o Supremo 

Tribunal Federal efetivamente julgou improcedente o pedido da ação direta de 

inconstitucionalidade, considerando que a autorização de pesquisas e terapias com células-

tronco embrionárias nos termos do artigo 5º, da Lei 11.105/2005 não ofende à dignidade da 

pessoa humana positivada na Constituição Federal. 

 Diante disso, resta refletir sobre como encarar as situações fáticas que devam 

submeter-se à incidência das normas ensejadas pelo texto do artigo 5º da Lei nº 

11.105/2005 e demais regulamentações (já expostas em tópico anterior) após essa decisão 

em controle concentrado de constitucionalidade. 

 Desse modo, a partir do resultado do julgamento da ação direta de 

inconstitucionalidade nº 3510-0-DF, conclui-se que o artigo 5º da Lei nº 11.105/2005, por 

si só, não deve ser considerado atentatório à dignidade da pessoa humana. Todavia, como 

não houve um posicionamento majoritário afastando por completo a dignidade da pessoa 

humana da questão em foco, nada impede que esta, conforme as circunstâncias do caso 

concreto, incida sobre o âmbito das pesquisas e terapias com células-tronco embrionárias.  

 Assim, nos casos de, por exemplo, de eventuais práticas eugênicas, tratamentos 

degradantes decorrentes de pesquisas ou terapias envolvendo de células-tronco 

embrionárias, ou em hipótese de comercialização de embriões humanos (no caso de 

eventual revogação do §3º do artigo 5º da Lei nº 11.105/2005 e outras normas que vedam 

tais condutas195), é possível argumentar – em não sendo o caso de invocação de outras 

normas específicas - que o princípio da dignidade da pessoa humana, incidente sobre tal 

situação, estaria a objetar essas práticas. 

 Aliás, nesse sentido, o Ministro C. Peluso, em seu voto na ação direta de 

inconstitucionalidade nº 3510-0-DF, manifesta-se pela imprescindibilidade de legislação 

apta a garantir a dignidade inerente aos embriões, sob pena de inconstitucionalidade. 

 Eis o trecho de seu voto nesse sentido: “se a lei não previsse, nos significados 

emergentes dos textos normativos interpretados à luz da Constituição, estratégias eficazes 

para resguardo da dignidade imanente aos embriões, seria inconstitucional.” 

 Feitas essas considerações, levando em conta os argumentos supra no sentido de 

que o direito à vida e a dignidade da pessoa humana, embora não tenham embasado a 

                                                 
195 Como o §4º do artigo 199 da Constituição Federal, para aqueles que entendem as células-tronco 
embrionárias humanas como substâncias humanas. 
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inconstitucionalidade do artigo 5º da Lei nº 11.105/2005, podem incidir sobre as situações 

abrangidas por essa lei, passa-se a analisar a necessidade de controle em relação às 

pesquisas e terapias envolvendo células-tronco embrionárias humanas a fim de resguardar 

esses princípios não somente em seu aspecto individual, mas também transindividual. 

 

3.4.4 A necessidade de controle das pesquisas e terapias com células-tronco 

embrionárias: a biossegurança 

  

 O desenvolvimento da biotecnologia enseja uma especial atenção da ordem jurídica 

internacional e das ordens jurídicas internas, notadamente no que pertine aos direitos 

humanos, diante do surgimento de novas situações que põem em questão paradigmas 

éticos, sociais e jurídicos, influenciando a compreensão do que se entende por respeito ao 

direito à vida e, em sendo o caso196, à dignidade da pessoa humana. 

 Em sentido semelhante, Shaefer (2008, p. 46): 

 
“a Biotecnologia exige uma nova ordem jurídica internacional com 
relação aos direitos humanos e uma nova ordem jurídica constitucional 
com relação aos direitos fundamentais do ser humano, face à eminente 
necessidade de elaboração de novos paradigmas éticos, jurídicos e 
sociais. Portanto, os princípios que visam garantir o respeito à vida e à 
dignidade da pessoa humana levam à compreensão da influência dos 
objetos da Bioética na formulação de uma nova ordem internacional para 
todos esses direitos”. 

  

 É nesse contexto que surgem as considerações sobre biossegurança, a qual, de 

acordo com R. P. e Silva (2003, p. 44), consiste em um conjunto de ações que se volta para 

a prevenção, controle, diminuição e/ou eliminação dos riscos à saúde humana e ao meio 

ambiente em decorrência do emprego e/ou do desenvolvimento de tecnologias modernas. 

 A biossegurança inspira-se no princípio da precaução197, cuja implementação é 

reivindicada, por exemplo, na Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento198, em seu princípio 15, para o qual, com a finalidade de proteção ao 

meio ambiente, os Estados deverão aplicar de modo amplo o critério da precaução, 

segundo suas capacidades, de modo que, quando houver perigo de dano grave ou 

irreversível, a falta de certeza científica absoluta não deverá ser utilizada como razão para 

o adiamento de adoção de medidas eficazes em função dos custos para impedir-se a 

degradação do meio ambiente. 
                                                 
196 Conforme já sustentado no tópico anterior. 
197 O princípio da precaução já foi referido em tópico anterior deste capítulo, assim como no capítulo 2. A 
afirmação de que a biossegurança inspira-se no princípio da precaução é de R. P. e Silva (2003, p. 44). 
198 Já referida em tópico anterior. 
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Esse princípio da precaução, somado aos demais princípios a ele correlatos das 

declarações referidas em tópico anterior, se levados em conta na análise do direito à vida e 

dignidade da pessoa humana, quando se defrontam com os riscos gerados pelo 

desenvolvimento da biotecnologia sobre genes humanos, possibilitam argumentação 

jurídica no sentido da necessidade de controle estatal e, até, internacional199, sobre essas 

atividades, incluindo-se nestas as pesquisas e terapias com células-tronco embrionárias 

humanas.  

E essa necessidade decorre, dentre outros aspectos, do risco de pesquisas e terapias 

oriundas da biotecnologia mudarem a atual concepção de vida no planeta (como, por 

exemplo, a criação de seres extraordinários200, servirem de instrumento para práticas 

eugênicas etc.). 

Exemplifique-se com o voto do Ministro C. Peluso na ação direta de 

inconstitucionalidade nº 3510-0-DF, o qual manifesta um receio de risco de classificação 

das pessoas entre adequadas e inadequadas à sociedade – como no caso de detecção de 

uma doença genética -, concluindo que isso se trata de conjectura que remete a práticas 

históricas atualmente “de todo em todo condenáveis, inauguradas em Esparta e retomadas 

pelo regime nazista”, as quais esbarram “desde logo em proibição expressa na lei e na 

reprovação última da Constituição, a ambas as quais repugna qualquer projeto eugênico” 

É com base nessa preocupação que deve ser analisado o §2º do artigo 5º da Lei nº 

11.105/2005201, segundo o qual as instituições de pesquisa202 e serviços 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. 

Esses comitês, cuja disciplina consta da Resolução nº 196/1996 do Conselho 

Nacional de Saúde, conforme item II.14, são colegiados  interdisciplinares  e 

independentes, com munus público, de caráter consultivo,  deliberativo e educativo, 

criados para defender os interesses dos sujeitos da pesquisa em sua integridade e dignidade 

e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos.  

E no que pertine às pesquisas genéticas essa Resolução dispõe que os Comitês de 

Ética em Pesquisa devem submeter os protocolos respectivos à Comissão Nacional de 
                                                 
199 Essa necessidade de controle dos riscos gerados pela biotecnologia é reivindicada, por exemplo, pela 
doutrina referente aos direitos humanos de quarta geração (ou dimensão), além de documentos internacionais 
a respeito (como as declarações comentadas em tópico anterior). A respeito da quarta dimensão de direitos 
humanos, vide capítulo 2 deste estudo, Ferraz (2008, pp. 44-49), Lewandowski (2005, pp. 168-179) e 
Almeida (2000a, pp. 109). 
200 Nesse sentido, comentários em tópico anterior. 
201 Já referido em tópico anterior. 
202 Considera-se aqui instituição de pesquisa, nos termos da Resolução 196/96/CNS (item II.5), a 
“organização, pública ou privada, legitimamente constituída e habilitada na qual são realizadas investigações 
científicas.” 
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Ética em Pesquisa - CONEP/MS - que é uma instância colegiada, de natureza consultiva, 

deliberativa, normativa, educativa e independente, vinculada ao Conselho Nacional de 

Saúde. 

Isso porque, segundo a Resolução 196/96/MS, compete à CONEP o exame dos 

aspectos éticos da pesquisa envolvendo seres humanos, bem como a adequação e 

atualização das normas atinentes, cabendo-lhe, entre outras atribuições, aprovar, no prazo 

de 60 dias, e acompanhar os protocolos de pesquisa em áreas temáticas especiais tais como 

genética humana e  reprodução humana. 

E é neste ponto que se instaurou alguma polêmica no julgamento da ação direta de 

inconstitucionalidade nº 3510-0-DF, considerando que o §2º do artigo 5º da Lei nº 

11.105/2005 menciona que as 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, sem 

mencionar expressamente qualquer submissão ao Ministério da Saúde e demais órgãos 

estatais, como o Conselho Nacional de Saúde e a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. 

Essa ausência de menção expressa a um órgão estatal controlador dessas pesquisas 

pode ensejar a interpretação no sentido de que, para as pesquisas e terapias com a 

utilização de células-tronco embrionárias humanas, não haveria necessidade de aprovação 

pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa nos termos da Resolução 196/CNS acima 

referida, bastando a apreciação dos comitês de ética e pesquisa das próprias instituições de 

pesquisa ou serviços de saúde. 

Todavia, em que pese essa argumentação, entende-se também ser mais adequado 

resolver essa questão de outro modo, respeitando-se as normas relacionadas ao direito à 

vida até aqui expostas. Isso porque, embora a Lei nº 11.105/2005 tenha sido declarada 

constitucional sem qualquer interpretação conforme, ainda assim deve entender-se como 

obrigatória a submissão das instituições de pesquisa e serviços de saúde que façam 

pesquisas com células-tronco embrionárias humanas a um controle estatal central, 

perdurando, desse modo, a imposição da Resolução 196/CNS acerca da necessidade de 

aprovação das terapias e pesquisas em foco por parte da Comissão Nacional de Ética em 

Pesquisa. 

Ressalte-se que tal assertiva não se contrapõe ao que foi decidido na ação direta de 

inconstitucionalidade nº 3510-0-DF, pois não consta da fundamentação dos votos uma 

posição majoritária que sustente deva o controle das pesquisas e terapias com células-

tronco embrionárias humanas ser realizado exclusivamente pelos Comitês de Ética em 

Pesquisa das respectivas instituições de pesquisa ou serviços de saúde. 
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Desse modo, é possível concluir que a decisão da ação direta de 

inconstitucionalidade nº 3510-0-DF afirmou não atentar contra o direito à vida e à 

dignidade humana as disposições do artigo 5º, da Lei nº 11.105/2005, dentre as quais se 

prevê a necessidade de controle das pesquisas em foco pelos comitês de ética em pesquisa 

das respectivas instituições de pesquisa e serviços de saúde. Essa imposição legal, no 

entanto, em nada obsta que este controle seja complementado por outros mecanismos 

previstos nas demais normas do ordenamento jurídico brasileiro. 

Aliás, além de não constar uma linha de argumentação majoritária na ação em foco 

no sentido do controle exclusivo das pesquisas e terapias em questão pelos referidos 

comitês de ética em pesquisa, constam de vários votos manifestações favoráveis a um 

controle complementar além daquele efetuado pelas próprias instituições envolvidas 

diretamente com as pesquisas ou terapias. 

Nesse sentido, o Ministro C. Peluso concluiu seu voto considerando indispensável a 

submissão das atividades de pesquisa em questão ao crivo reforçado de outros órgãos de 

controle e fiscalização estatal.  

E de modo semelhante, o Ministro G. Mendes, em seu voto, entendeu que a 

permissão da pesquisa e terapia com células-tronco embrionárias, obtidas de embriões 

humanos produzidos por fertilização in vitro, deve ser condicionada à prévia autorização e 

aprovação por Comitê (Órgão) Central de Ética e Pesquisa, vinculado ao Ministério da 

Saúde.203  

Some-se a isso o fato de que a legislação de outros países que permitem as 

pesquisas com células-tronco embrionárias humanas prevê órgãos centrais de controle 

dessas pesquisas, em termos similares aos acima preconizados pelos Ministros C. Peluso e 

G. Mendes. Este, aliás, em sua argumentação, apresentou estudo referente à legislação da 

Alemanha, Austrália e  França, indicando a existência em todos esses países de controle 
                                                 
203 Registre-se que, para tal entendimento, o Ministro Gilmar Mendes fundamentou-se nos princípios da 
responsabilidade e da proporcionalidade como proibição de proteção deficiente, o que o levou, ao final, a 
sustentar uma interpretação do art. 5º. da Lei nº 11.105/2005 com efeitos aditivos, no sentido de que a 
permissão da pesquisa e terapia com células-tronco embrionárias humanas, oriundas de fertilização in vitro, 
deveria ser condicionada à prévia autorização e aprovação por Comitê (órgão) Central de Ética e Pesquisa, 
vinculado ao Ministério da Saúde. Em outros trechos do voto, a respeito de tais princípios, ele explica que, 
para o princípio da proporcionalidade, encarado como proibição de proteção deficiente, os direitos 
fundamentais são considerados imperativos de tutela, considerando adequado o ato se ele proteger o direito 
fundamental de maneira ótima, necessário se não existirem medidas alternativas que favoreçam ainda mais a 
realização do direito fundamental e, por fim, proporcional em sentido estrito se o grau de satisfação do fim 
legislativo for superior ao grau em que não se realiza o direito fundamental de proteção. Já o referido 
princípio da responsabilidade implica em conservar incólume para o homem seu mundo e sua essência contra 
os abusos de seu poder, na persistente dubiedade de sua liberdade, a qual nenhuma mudança das 
circunstâncias poderá suprimir. Todavia, o Ministro afirma o princípio da responsabilidade não com base em 
um dispositivo constitucional ou legal expresso, mas por considerar ser “indubitável que existe consenso a 
respeito da necessidade de que os avanços tecnológicos e científicos, que tenham o próprio homem como 
objeto, sejam regulados pelo Estado com base no princípio da responsabilidade”. 
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das pesquisas envolvendo células-tronco embrionárias. Acresça-se, a estes exemplos, a 

legislação do Reino Unido e de Portugal, também no mesmo sentido. 

Assim, na Alemanha, conforme voto do Ministro Gilmar Mendes204, há uma 

agência ligada ao Ministério da Saúde para conceder as licenças prévias e uma Comissão 

de Ética Central (formada por expertos em medicina, biologia, ética e teologia), de acordo 

com lei específica que permite apenas pesquisas com linhas de células-tronco consolidadas 

do exterior, sendo proibida a produção de linhas de células-tronco na própria Alemanha, o 

que torna imprescindível a importação de embriões para fins de pesquisa. A esse respeito, 

o Ministro Direito205 observou que as células-tronco objeto de pesquisa devem ser 

registradas em um registro público, cientificamente reconhecido, mantido por agências 

governamentais ou autorizadas pelo governo, além da aprovação de um comitê ético. 

A origem dessa regulamentação na Alemanha, segundo Fernandes (2005, p. 152) 

remonta à década de 80, quando da ideia de se fazer um relatório sobre as reproduções 

artificiais, diante da inexistência, na época, de um controle efetivo por parte das 

autoridades do que se fazia na esfera médica privada nesse tema, ensejando a apresentação, 

em 1985, de um primeiro documento sobre fecundação in vitro, análise do genoma e 

terapias gênicas, denominado “Relatório Benda”. Nota-se, assim, que na Alemanha, desde 

essa época, a necessidade de um controle efetivo de atividades ligadas à fertilização in 

vitro  já era tema de discussões. 

Na Austrália, de acordo com o Ministro Gilmar Mendes206, há também um órgão 

que emite licenças prévias para as pesquisas envolvendo células-tronco embrionárias 

(denominado Embryo Research Licensing Committee of the National Health and Medical 

Research Council). 

De modo similar aos países acima referidos, o direito francês também dispõe que 

cabe à Agência de Biomedicina207 expedir autorizações para pesquisas com células 

embrionárias humanas desde 2007 (com base no Decreto nº 2006-121, de 6 de fevereiro de 

2006, que modificou o Código de Saúde Pública), ouvido órgão denominado Conselho de 

Orientação Médica e Científica. Segundo Mintier (2005, p. 153), essas pesquisas, 

submetem-se a um sistema de autorização no qual a Agência de Biomedicina desempenha 

um papel determinante, havendo ainda atribuições atinentes à Agência Francesa de 

Segurança Sanitária dos Produtos Sanitários. 

                                                 
204 Conforme voto na ação direta de inconstitucionalidade nº 3510-0-DF. 
205 Conforme voto na ação direta de inconstitucionalidade nº 3510-0-DF. 
206 Conforme voto na ação direta de inconstitucionalidade nº 3510-0-DF. 
207 A esse respeito, vide <http://www.agence-biomedecine.fr>. Vide, também, voto de Gilmar Mendes na 
ação direta de inconstitucionalidade nº 3510-0-DF. 
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Comentando essa legislação francesa, o Ministro Carlos Direito afirma que as 

pesquisas envolvendo células-tronco embrionárias humanas, dentre outras condições, 

devem ser autorizadas pela Agência de Biomedicina após a oitiva do conselho de 

orientação, acrescentando que a França manteve, em sua legislação de 2004 (Lei nº 2004-

800), um princípio de proibição de pesquisas com células-tronco embrionárias estabelecido 

desde a Lei de Saúde Pública de 1994, mas concedeu uma permissão temporária de 5 anos, 

contada da publicação do Decreto nº 2006-121, ou seja, até 2011.208 

E no Reino Unido, segundo o Ministro Lewandowski209, a Lei de Fecundação e 

Embriologia Humana (Human Fertilization na Embriology Act)210 admite as pesquisas 

com embriões, subordinando-as, no entanto, ao controle da Human Fertilization and 

Embriology Authority.  

Sobre isso, Plomer (2005, p. 119-121) explica que tal texto normativo estabeleceu 

no Reino Unido um sistema único  de regulamentação, mediante a criação de uma agência 

dotada de poderes para executar e assegurar o cumprimento da lei, por exemplo, 

autorizando estabelecimentos que proporcionassem tratamento de fertilização in vitro e 

realização de pesquisas com embriões humanos criados in vitro.  

Para o Ministro Carlos Direito211, essa agência exerce papel fundamental no sistema 

britânico, tendo como atribuições: conceder licenças para fiscalizar as clínicas de 

reprodução assistida que utilizem processos de fertilização in vitro; conceder licenças para 

funcionamento dos centros de pesquisa com embriões humanos e fiscalizá-los; conceder 

licenças e fiscalizar os bancos de estocagem de gametas e embriões; manter um registro de 

doadores de gametas, tratamentos de fertilização e crianças nascidas desses tratamentos e, 

ainda, elaborar um código de conduta a ser observado pelas clínicas de reprodução 

assistida e centros de pesquisa. 

Constate-se, ademais, que em Portugal, a Lei nº 32/2006 permitiu as pesquisas com 

embriões, observadas as condições estabelecidas pelo texto normativo, dentre as quais, a 

prévia apreciação e aprovação da pesquisa pelo Conselho Nacional de Procriação 

Medicamente Assistida212. Anteriormente a esse texto legal, é possível mencionar, de 

acordo com Scarparo (1991, pp. 75-76), o Decreto-Lei nº 319, de 1986, que regulou a 

atividade referente à procriação artificial humana, exigindo em certos casos autorização do 

                                                 
208 Para uma noção acerca da disciplina jurídica anterior a essa na França, vide Almeida (2000a, pp. 75-76). 
209 Conforme voto na ação direta de inconstitucionalidade nº 3510-0-DF. 
210 Para obtenção de maiores detalhes acerca da legislação do Reino Unido, incluindo emenda datada de 
2008, vide: <http://publications.parliament.uk e www.opsi.gov.uk/acts/acts2008/ukpga_20080022_en_1>. 
211 Conforme voto na ação direta de inconstitucionalidade nº 3510-DF. 
212 Vide a esse respeito, aliás, o voto do Ministro Carlos Direito na ação direta de inconstitucionalidade nº 
3510-0-DF. 
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Ministério da Saúde, além da Lei nº 14/90, que criou o Conselho Nacional de Ética para as 

ciências da vida, com atribuições de efetuar análise das questões morais suscitadas pelos 

progressos científicos, emitir pareceres, dentre outras213. 

É certo, porém, que nem todos os países adotam normas que remetem a um controle 

central das pesquisas como acima exposto. Nos Estados Unidos da América, por exemplo, 

os estados federados estão livres para baixar suas próprias políticas. Mas, por outro lado, 

há um controle federal no que se refere ao financiamento público federal,214 o qual foi 

regulamentado de forma restritiva no governo Bush, em 2001215, mas que apresenta 

perspectivas mais liberais no atual governo Obama216. Comentando esse sistema, Jost 

(2002, p. 646) afirma que o direito americano referente aos embriões e fetos é longe de ser 

consistente, em face da profunda divisão nos Estados Unidos acerca da questão do aborto. 

Nota-se, com isso, que a ideia de um controle das pesquisas com células-tronco 

embrionárias humanas - notadamente um controle central ou nacional regulamentado pelo  

direito estatal – consiste em uma noção já inserida, com diversas nuances, na legislação de 

outros países a respeito do tema.  

Acrescente-se a esses exemplos de direito comparado no que pertine ao controle 

das pesquisas com células-tronco embrionárias, a argumentação do voto do Ministro 

Lewandowski, a qual se posicionou no sentido de não ser conveniente e nem jurídico 

permitir que projetos de pesquisa e de terapia com células-tronco embrionárias humanas 

sejam aprovados, de modo exclusivo, pelos comitês de ética das próprias instituições e 

serviços de saúde responsáveis por sua realização, a teor do que sugere o §2º do artigo 5º 

da Lei nº 11.105/2005, sob pena de tornarem-se de pouca valia as recomendações da 

Resolução nº 196/1996, do Conselho Nacional de Saúde.  

E para fundamentar essa afirmação Lewandowski, além de mencionar o direito 

comparado217, invocou a Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos218, que 

pugna por um debate público pluralista, buscando manifestações de todas as opiniões 

relevantes, além da necessidade de comitês de ética instituídos, mantidos e apoiados em 

nível adequado. 

A isso convém acrescentar o artigo 5, a, da Declaração Universal do Genoma 

Humano e Direitos Humanos219, segundo o qual  

                                                 
213 Em sentido semelhante, Almeida (2000a, pp. 71-72). 
214 Nesse sentido, voto do Ministro Carlos Direito na ação direta de inconstitucionalidade nº 3510-0-DF. 
215 Conforme indica Jost (2002, pp. 645-646) 
216 Conforme noticiado no New York Times, de 18 de abril de 2009, p. A 13. 
217 Atinente ao Reino Unido, já exposto logo acima. 
218 Já comentada em tópico anterior. 
219 Já comentada em tópico anterior. 
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qualquer pesquisa, tratamento ou diagnóstico que afete o genoma de uma 
pessoa só será realizado após uma avaliação rigorosa dos riscos e 
benefícios associados a essa ação e em conformidade com as normas e 
os princípios legais no país. 

  

Esse dispositivo, conforme já mencionado em tópico anterior, remete, de certo 

modo, à adoção do princípio da precaução no âmbito das pesquisas envolvendo células-

tronco embrionárias humanas. 

Esse princípio da precaução, aplicado à biossegurança, conforme mencionado 

acima, também fundamenta a submissão, dos comitês de ética em pesquisa de cada 

instituição de pesquisa e serviços de saúde, à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, 

especialmente no que pertine à apreciação e acompanhamento dos projetos atinentes a 

pesquisas e terapias com células-tronco embrionárias humanas. Isso porque, diante das 

incertezas científicas e riscos em relação aos efeitos dessas pesquisas e terapias ao direito à 

vida em sentido não só individual, mas também metaindividual, imprescindível a 

existência de medidas de precaução, como a instituição de controle estatal sobre essas 

atividades nos termos preconizados na Resolução nº 196/1996, do Conselho Nacional de 

Saúde. 

Aliás, essa interpretação coaduna-se com o estipulado no inciso II, do §1º, do artigo 

225 da Constituição Federal, o qual estipula que incumbe ao Poder Público, para assegurar 

o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (no qual se insere o direito à vida 

em sentido transindividual, das presentes e futuras gerações), os deveres de preservar a 

diversidade e integridade do patrimônio genético do País e de fiscalizar as entidades 

dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético220. 

 Cabe ressaltar, ainda, que o sistema de controle brasileiro das pesquisas científicas 

insere-se em uma estrutura de revisão ética (integrando os comitês de ética em pesquisa 

com a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, vinculada ao Conselho Nacional de 

Saúde) com mais de dez anos de existência no país, havendo mais de 500 comitês em todo 

o território nacional, localizados em universidades, centros de pesquisa e hospitais (DINIZ 
                                                 
220 Em sentido semelhante, mas não idêntico, aliás, foi o voto da Ministra C. Lúcia, segundo a qual “a 
legislação brasileira estabelece a necessidade de controle e fiscalização das pesquisas e procedimentos 
efetivados com células-tronco – adultas ou embrionárias – por órgãos e instituições responsáveis pela 
avaliação do cumprimento dos princípios éticos (artigo 5º, §3º, da Lei nº 11.105). É bem certo que esse 
dispositivo não deixa suficientemente claro e afirmado o rigor do controle determinado naquelas normas para 
a constituição e o desempenho das atividades destes comitês de ética e pesquisa. Porém, não parece caber 
aqui uma declaração de inconstitucionalidade. Talvez se pudesse afirmar declaração de déficit de 
constitucionalidade, pois o atendimento do disposto no art. 225, §1º, inc. II, que outorga ao poder público o 
dever de ‘fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético’ reclama maior 
severidade no regramento das formas de controle das instituições de pesquisa e dos serviços de saúde que as 
realizem. Mas esta competência é conferida ao Congresso Nacional, no qual já tramita o Projeto de Lei n., de 
2008, apresentado pelo Deputado José Aristodemo Pinotti, que busca estabelecer maior rigor legislativo na 
matéria.” 
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e AVELINO, 2008, p.6). E não há motivos plausíveis para interpretar-se que o §2º, do 

artigo 5º, da Lei 11.105/2005, tenha criado uma exceção a esse sistema até porque, como 

visto em seu texto, nada  indica a exclusão de tal sistema por parte dos comitês de ética em 

pesquisa das instituições e serviços de saúde que realizem pesquisas com células-tronco 

embrionárias humanas. 

Com isso, conclui-se que, mesmo diante da decisão que considerou constitucional, 

sem qualquer ressalva ou interpretação conforme, o artigo 5º da Lei nº 11.105/2005, os 

comitês de ética em pesquisa das instituições de pesquisa e serviços de saúde que realizem 

pesquisa ou terapia com células-tronco embrionárias humanas deverão submeter-se à 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa nos termos da Resolução nº 196/96, do Conselho 

Nacional de Saúde. 

Convém ainda acrescer que essa necessidade de controle indica também a 

submissão das instituições de pesquisa e serviços de saúde à Resolução da Diretoria 

Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (RDC) nº 29, de 12 de maio de 

2008, que consiste em um regulamento técnico para o cadastramento nacional de Bancos 

de Células e Tecidos Germinativos (BCTG) e o envio da informação de produção de 

embriões humanos criados por fertilização in vitro e não utilizados no respectivo 

procedimento.  

 A esse respeito, Britto (2009, p. 564) afirma a obrigatoriedade de formação de um 

específico e controlado banco de dados, o qual leva a uma inibição do descarte aleatório de 

embriões humanos não utilizados e nem reclamados pelos respectivos doadores. 

 Um controle eficaz e transparente dessas pesquisas e terapias, permite a 

averiguação de sua realização sem afrontar os marcos éticos mínimos da sociedade onde se 

inserem as instituições de pesquisas e serviços de saúde. Trata-se aqui de uma espécie de 

controle social, que pode ser efetuado, dentro dos limites jurídicos, por entidades da 

sociedade civil, opinião pública, conselhos de ética profissional etc. Isso, aliás, pode ser 

estimulado pela composição diversificada dos comitês de ética em pesquisa, conforme já 

referido supra. 

 E concomitantemente a esses controles de âmbito interno (da própria instituição de 

pesquisa), administrativo e social referentes às pesquisas e terapias com células-tronco 

embrionárias humanas, há também a possibilidade de controle judicial, o qual enseja a 

apreciação pelo Judiciário de toda sorte de lesões a direitos individuais ou transindividuais 

eventualmente causadas por tais atividades, notadamente em face da inafastabilidade do 

controle jurisdicional consagrada na Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXV, 



 132

segundo o qual “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a 

direito”. 

 Comentando essa inafastabilidade, J. A. Silva (2006, p.131) afirma que a proteção 

judiciária constitui a principal garantia dos direitos subjetivos, apontando, ainda, outros 

dispositivos internacionais com teor semelhante, tais como a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos (art. 10); o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (art. 14) e a 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos (art. 8º). 

 Acrescente-se que a legitimidade para provocar esse controle jurisdicional é 

conferida, dentre outros, a todas as pessoas (físicas ou jurídicas) que tenham seus 

interesses jurídicos indevidamente atingidos por aqueles que efetuem pesquisas ou terapias 

com células-tronco embrionárias humanas de modo contrário às normas comentadas 

anteriormente. 

 Nessa seara, um órgão que certamente terá tarefa ímpar na proteção de interesses 

públicos, sociais e/ou transindividuais eventualmente violados – como, por exemplo, no 

caso de uma atividade da área de biotecnologia afrontar o direito à vida ou à saúde em 

sentido transindividual - é o Ministério Público (disciplinado, dentre outros dispositivos, 

pela Constituição Federal em seu artigo 127 e seguintes). 

Essa instituição poderá atuar, dentro de suas atribuições constitucionais e legais, 

tanto de modo extrajudicial (por exemplo, mediante celebração de compromissos de 

ajustamento de conduta, expedindo recomendações221 etc.), quanto judicial (promovendo 

ações criminais222, ajuizando ações civis públicas223, executando compromissos de 

ajustamento de conduta descumpridos etc.).  

 Por fim, lembre-se que se mostra relevante também uma atuação de nível 

internacional que busque delimitar as pesquisas e terapias com células-tronco embrionárias 

humanas nos termos de normas estipuladas e adotadas pelos diversos atores internacionais 

(como aquelas já comentadas em tópico anterior). Se, por exemplo, o art. 4º, 1, da 

Convenção Americana de Direitos Humanos vier a ser continuamente violado por algum 

dos Estados signatários, com generalizadas, injustificadas e desproporcionais ofensas ao 

                                                 
221 Dispõe o art. 5º, §6º, da Lei nº 7347/85: “Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados 
compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais mediante cominações, que terá eficácia de 
título executivo extrajudicial.” E a Lei Complementar n.º 75/93, artigo 6º, inciso  XX, autoriza o Ministério 
Público a “expedir recomendações, visando a melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem 
como o respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo para adoção das 
providências cabíveis” 
222 Em face, por exemplo, da prática das infrações penais previstas na Lei nº 11.105/2005, mencionadas em 
tópico anterior. 
223 A ação civil pública é disciplinada, dentre outras normas, pelas Leis nº 7.347/85 e nº 8078/90,  tendo 
como objeto a responsabilização por danos a interesses difusos e coletivos (conforme indica o art. 1º, da Lei 
nº 7.347/85). 
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direito à vida a partir da concepção, é cabível acionar os mecanismos convencionais que 

busquem restaurar a efetividade do tratado224.  

                                                 
224 Exemplifique-se com o caso Ximenes Lopes, em que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos,  
considerou, dentre outros aspectos, que violou o direito à vida o fato do Brasil não cumprir obrigação de 
proteger a vida do senhor Damião Ximenes Lopes, “não somente porque seus agentes causaram sua morte, 
mas porque o Estado não exerceu devidamente a fiscalização da Casa de Repouso Guararapes.” E a Corte 
Interamericana de Direitos Humanos condenou o Brasil por essa violação, adotando, dentre outros 
argumentos, que o dever do Estado “regular e fiscalizar as instituições que prestam serviço de saúde, como 
medida necessária para a devida proteção da vida e integridade das pessoas sob sua jurisdição, abrange tanto 
as entidades públicas e privadas que prestam serviços públicos de saúde quanto àquelas instituições que 
prestam exclusivamente serviços privados de saúde” (conforme <www.corteidh.or.cr>). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Nesta última parte do estudo, passa-se a destacar alguns pontos daquilo que foi 

exposto nos capítulos anteriores. 

 Primeiramente, nota-se que o debate jurídico em torno dos direitos à vida, à saúde, 

à liberdade de pesquisa científica, dentre outros, somado ao modelo teórico acerca dos 

direitos fundamentais aqui adotado225, estão a confirmar a assertiva no sentido de que o 

direito à vida muitas vezes colide com outros direitos fundamentais, ensejando geralmente 

um sopesamento para a resolução de questões que se apresentem a esse respeito. 

 E na análise dessas colisões, deve-se considerar que o fato de estar vivo, que se 

insere no âmbito de proteção do direito à vida, é de extrema importância (pois, dentre 

outros aspectos, atua como espécie de condicionamento para o gozo de direitos em geral), 

mas não significa que o direito à vida tenha, de modo abstrato, um valor preponderante em 

relação aos demais direitos, quando em conflito com esses. A relevância ímpar da vida 

para os demais direitos, na verdade, trata-se apenas de mais uma dentre outras 

circunstâncias jurídicas e fáticas a serem consideradas pelo intérprete quando da análise do 

caso. 

 Acrescente-se que a definição daquilo que de fato é protegido pelo direito 

fundamental à vida também não é pacífica. 

 Neste estudo constataram-se226 três sentidos que podem figurar no âmbito de tal 

direito, havendo atribuição de significado ao direito à vida como direito à própria 

existência, direito a uma vida digna e direito à proteção em face dos avanços da 

biotecnologia. 

 Tomando isso por base, passou-se a discutir sobre a natureza jurídica do direito à 

vida, concluindo-se que este se trata, no ordenamento jurídico brasileiro, de um direito 

humano positivado constitucionalmente como direito fundamental, o que enseja aos 

tratados internacionais que lhe protejam o nível hierárquico da supralegalidade (embora 

infraconstitucional), conforme posição majoritária atual do Supremo Tribunal Federal. 

 Em seguida, discutiu-se sobre a polêmica definição de um aspecto no âmbito de 

proteção do direito à vida: o momento em que se inicia a proteção jurídica da vida humana. 

E na busca de uma solução de tal controvérsia, passou-se a uma análise do 

julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 3510-0-DF, que debateu a 

constitucionalidade do art. 5º da Lei nº 11.105/2005, referente às pesquisas e terapias com 

                                                 
225 Vide capítulo 1. 
226 Vide capítulo 2. 



 135

células-tronco embrionárias humanas, diante da proteção constitucional ao direito à vida e 

à dignidade da pessoa humana. 

Como se viu, o Supremo Tribunal Federal considerou, por maioria de votos, que o 

artigo 5º da Lei nº 11.105/05, que autoriza a pesquisa e a terapia com utilização de células-

tronco embrionárias humanas obtidas durante procedimento de fertilização in vitro, é 

constitucional, não ofendendo o direito à vida e a dignidade da pessoa humana. 

Essa decisão tomada em sede de controle concentrado de constitucionalidade, no 

entanto, não abordou, na maioria dos votos apresentados, o artigo 4º, 1, da Convenção 

Americana de Direitos Humanos, dispositivo de nível supralegal, internalizado em 1992, o 

qual dispõe que “toda pessoa tem direito a que se respeite sua vida” e, ainda, que “esse 

direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção.” 

A ausência de menção a tal dispositivo não significa, todavia, que este jamais deva 

incidir, após tal julgamento, em casos concretos que remetam sua solução à análise a 

respeito do início da proteção do direito à vida no ordenamento jurídico brasileiro. Em vez 

disso, conclui-se que o art. 4º, 1, da Convenção Americana de Direitos Humanos pode 

perfeitamente incidir em casos atinentes a tal tema. 

Isso porque uma averiguação das fundamentações dos votos dos Ministros no 

julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 3510-0-DF está a indicar que não se 

afastou, expressamente, a incidência do artigo 4º, 1, do Pacto de San Jose da Costa Rica.  

Além disso, em tal julgamento também não se fixou, de modo impositivo, posição 

majoritária acerca de quando se inicia a vida ou sua proteção jurídica no ordenamento 

jurídico brasileiro, levando a concluir que vale o contido no enunciado do artigo 4º, 1, do 

referido Pacto, acima transcrito, até porque caso se concluísse o contrário isso não isentaria 

o Brasil, no caso de descumprimento da norma, de eventual responsabilização perante a 

Corte Interamericana de Direitos Humanos, a cuja jurisdição obrigatória o Brasil se 

submete. 

Ademais, conforme já consignado alhures neste estudo, cabe ressaltar que a 

proteção do direito à vida, nos diversos sentidos que lhe são atribuíveis, está a fundamentar 

a necessidade de controle estatal (e até supraestatal) das pesquisas com células-tronco 

embrionárias humanas, a fim de evitar que tais pesquisas, em vez de beneficiar a vida, a 

saúde e, enfim, incrementar a qualidade de vida das pessoas em geral, impliquem risco a 

tais valores diante de eventual má condução das investigações científicas ou tratamentos 

decorrentes. Deve-se evitar que, sob pretexto de atuação conforme a liberdade científica, 

violem-se diversas outras normas jurídicas protegidas no direito interno e internacional. 
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Lembre-se que o desenvolvimento de pesquisas científicas, a par das promessas de 

progresso, curas e outros benefícios, também ensejam riscos e danos a outros valores 

protegidos pelo ordenamento jurídico. Não se trata de mera cogitação de riscos 

imaginários, mas, sim, de potencialidade de danos concretos. 

Exemplifique-se, no que pertine às pesquisas com células-tronco humanas, com 

caso divulgado na imprensa de que, na Rússia, terapia com células-tronco sem as cautelas 

devidas fez com que uma pessoa desenvolvesse tumores no cérebro e na medula 

espinhal.227 Aliás, divulgou-se também que atualmente existem ao menos duas centenas de 

clínicas em países como China, Rússia e Ucrânia que utilizam células-tronco para o 

tratamento das mais diferentes doenças sem seguir, com rigor, os protocolos da 

comunidade científica em geral que atestem a segurança dessas terapias em seres humanos. 

 O controle estatal efetivo228, portanto, é juridicamente fundamentado e 

imprescindível. Esse controle deve buscar, logicamente, não a proibição ou inviabilização 

das pesquisas com células-tronco embrionárias humanas, as quais já foram permitidas pela  

legislação – que o Supremo Tribunal Federal declarou constitucional -, mas sim uma 

proteção eficaz dos valores juridicamente protegidos (como o direito à vida, à saúde, a 

dignidade da pessoa humana, dentre outros) e que podem ser eventualmente afrontados por 

meio de tais pesquisas. 

 Desse modo, nota-se que o valor vida humana, na posição defendida neste estudo, 

deve ser protegido no ordenamento jurídico brasileiro sob o enfoque de sua sacralidade229, 

especialmente no que pertine à adoção de medidas de precaução atinentes ao direito à vida 

em seu sentido transindividual e por preconizar uma proteção relativa da vida desde a 

concepção, mas com o tempero da instrumentalidade, notadamente em relação à permissão 

de pesquisas e terapias com células-tronco embrionárias humanas - dentro dos marcos 

regulatórios nacionais e internacionais - para o alívio do sofrimento e melhoria da saúde 

das pessoas e da humanidade, concretizando aquilo que é preconizado pela Declaração 

Universal do Genoma e Direitos Humanos (artigo 12, b).  

 

 

                                                 
227 Conforme noticiado na revista Veja, edição 2101, ano 42, nº 8, de 25/02/2009, p. 82. 
228 Além de um controle internacional concomitante. 
229 Sobre a sacralidade e instrumentalidade do valor vida humana, explicadas por Dworkin, vide capítulo 2. 
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