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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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 



 

 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 

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. 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

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 adotado2, 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-se3 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 
                                                 
2 Vide capítulo 1. 
3 Vide capítulo 2. 



 

constitucionalidade do art. 5º da Lei nº 11.105/2005, referente às pesquisas e terapias com 

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. 

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.4 

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 efetivo5, 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 sacralidade6, 

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).  

 

 

                                                 
4 Conforme noticiado na revista Veja, edição 2101, ano 42, nº 8, de 25/02/2009, p. 82. 
5 Além de um controle internacional concomitante. 
6 Sobre a sacralidade e instrumentalidade do valor vida humana, explicadas por Dworkin, vide capítulo 2. 
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