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Claude Lévi-Strauss, o maior antropólogo cultural de nosso tempo,
sugeriu em “Tristes trópicos” que apenas duas estratégias foram
utilizadas na história humana quando a necessidade de enfrentar a
alteridade dos outros surgiu: uma era a antropoêmica, a outra
antropofágica.
A primeira estratégica consiste em “vomitar”, cuspir os outros vistos
como incuravelmente estranhos e alheios: impedir o contato físico, o
diálogo, a interação social e as variedades de commercium,
comensalidade e connumbium. As variantes extremas da estratégia
“êmica” são hoje, como sempre, o encarceramento, a deportação e o
assassinato. As formas elevadas, “refinadas” (modernizadas) da
estratégia “êmica” são a separação espacial, os guetos urbanos, o
acesso seletivo a espaços e o impedimento seletivo a seu uso.
Zygmunt Bauman (2001)

RESUMO
A presente dissertação apresenta uma análise crítica-reflexiva dos critérios de descarte de
embriões humanos excedentários oriundos das técnicas de reprodução humana assistida sob a
perspectiva da tutela das gerações futuras. A questão da proteção jurídica das futuras gerações
é tema que tem sido trivial e comumente trabalhado em pesquisas provenientes das mais
variadas áreas do conhecimento. Não obstante, os critérios morais e jurídicos fundantes das
normas de proteção às futuras gerações tem se mostrado também um campo vasto de aporias.
A hermenêutica jurídica e interpretação do primado de proteção intergeracional é tema
enfrentado com certo reducionismo e superficialidade na ciência jurídica ambiental, e,
exatamente por isso, desponta como ponto diversificado e aberto à novas análises e
investigações. Da mesma forma, os critérios para o descarte de embriões humanos tem sido
alvo de inúmeras indagações científicas nos campos médico, filosófico, sociológico, jurídico,
dentre outros. Nesse contexto, a presente pesquisa objetivou correlacionar os critérios morais
(bioéticos) e jurídicos (biodireito) adotados pelas técnicas de reprodução humana assistida
para o descarte de embriões humanos, que acabam por (des)autorizar a vida humana, com os
fundamentos apresentados pelo Direito Ambiental na justificação do primado de proteção e
solidariedade intergeracional. Em primeiro lugar, buscou-se identificar e analisar os critérios
bioéticos que autorizam o descarte de embriões humanos nas técnicas de reprodução humana
assistida. Em seguida, visando uma análise do ponto de vista da dogmática (ou do Biodireito),
foram identificadas e analisadas as leis e demais normas que regulam as referidas técnicas no
Brasil. Após, investigou-se os fundamentos e origem da noção de proteção às futuras gerações
assumida pela ciência jurídica ambiental. Por fim, procurou-se averiguar se os parâmetros que
autorizam o descarte de embriões humanos excedentes oriundos das técnicas de reprodução
humana assistida se correlacionam com os preceitos de justificação da proteção
intergeracional sob a perspectiva de tutela do Direito Ambiental. A metodologia adotada para
o desenvolvimento da pesquisa utilizará, principalmente, o método de pesquisa dedutivo,
pautando-se por uma visão crítica-analítica. Por meio do pano de fundo teórico e das
premissas basilares propostas, analisou-se reflexivamente a problemática apresentada,
expondo algumas nuances do descarte de embriões oriundos das técnicas de reprodução
humana assistida, analisando-se, especificamente, a validade jurídica da regulamentação sobre
o descarte de embriões humanos no Brasil, face ao princípio da solidariedade intergeracional.
Ao fim, concluiu-se pela insuficiência da regulamentação existente, indicando-se a
necessidade de produção legislativa que leve em conta a principiologia do Direito Ambiental.
Palavras-chave: Direito Ambiental. Futuras Gerações. Ética Ambiental. Hermenêutica
Constitucional. Interdisciplinaridade. RHA.

ABSTRACT
The current dissertation presents a critical reflexive analysis of the criteria used on human
embryos disposal from surplus embryos resulted from human assisted reproduction, under the
view of future generations. The legal protection of the future generations issue has been trivial
matter and widely discussed in a numerable researches of various knowledge areas.
Nonetheless the moral criteria and the law foundations of the futures generations protection
norm has also been showed as a vast affix field. The legal hermeneutics and the understanding
of the rule of law regarding the intergenerational protection is a theme approached with some
reductionism and shallowness at the environmental legal science and that’s precisely why
rises as a diversified and opened matter to new inquiries and investigations. Moreover the
criteria used on human embryos disposal has been for many occasions, target of a various
scientific inquires fields: medical, philosophical, sociological, legal among others. Given this
context the current research aimed to co-relate the moral criteria (bioethics) and legal
(biorights) used on the disposal of surplus native from the assisted human reproduction
technics that end up by undermining a human life, with the presented basis of the
environmental law in justifying the rule of law of the intergenerational solidarity protection.
Firstly it was aimed to identify and analyze the bioethics criterion that allows the disposal of
surplus native from the assisted human technics. After that seeking to analyze the dogmatic
(or biorights) outlook it were identified and analyzed the rules and regulations that governs
the referred technics in Brazil. Finally it was sought to ascertain if the parameters that
authorizes the surplus of human embryos native from the assisted human reproduction
technics are in relation to the notion of the justification principles of the intergenerational
protection under the view of the environmental rule of law. The adopted methodology to the
development will mainly use the deductive method, based on a analytic critic view. With a
theoretical background based on the proposed premises, it was reflectively analyzed the
presented problem, exposing some nuances derivate from the assisted human reproduction
technics of surplus disposal, analyzing specifically, the validity of the regulation rule
regarding the human surplus disposal in Brazil, facing the intergeracional solidarity principal.
At the end, it was concluded for the lacking of regulation on this matter, indicating the
necessity of law making which regards the environmental law principals.
Keywords: Environmental Law. Future generations. Environmental Ethics. Legal
hermeneutics. Interdisciplinary. AHR.
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1 INTRODUÇÃO

Hodiernamente, a civilização moderna vive num mundo “novo”. Um mundo que
tenta equacionar ordens sociais construídas a partir de ideologias filosóficas, políticas e
sociológicas, estabelecidas e sedimentadas a partir do século XV, com notáveis avanços
tecnológicos, nos mais variados campos das atividades humanas.
É verdade que os avanços tecnológicos fazem parte da evolução humana, todavia, foi
apenas nos últimos três séculos que a humanidade se deparou com os mais significativos
aperfeiçoamentos das ciências. Haja vista quão recente são algumas tecnologias que integram
o cotidiano atual, apenas a partir do século XIX é que a eletricidade passou a ser usada
domesticamente; a bateria foi inventada pelo físico italiano Alessandro Volta, há pouco mais
de 200 anos em 1800; o motor elétrico foi construído por Faraday em 1821; as proposições de
Darwin sobre seleção natural, que abriram portas para a teoria da evolução das espécies datam
de 1859; a teoria dos germes, que relacionou a contaminação por microrganismos à causa de
doenças infecciosas proposta por Pasteur, foi formulada no ano de 1860; a teoria da
relatividade, que revolucionou as fundamentações da física newtoniana e as até então
existentes formulações sobre o espaço e o tempo, foi proposta por Albert Einstein em 1905.
Fato é que, a partir da segunda metade do século XIX, o avanço das ciências – aqui
sendo tomada no sentido popperiano, de conhecimentos sistemáticos, objetivos e pautados em
evidências empíricas refutáveis - e das inovações tecnológicas passaram a se dar em
velocidade extraordinariamente superior, se comparadas aos parâmetros das sociedades
medievais e pré-medievais.
Popper censura e discorda da filosofia lógico-positivista esquadrinhada pelo Círculo
de Viena. O Círculo de Viena (que teve como representantes emblemáticos Wittgenstein,
Carnap e Schlick) sustentava o fundamento do verificacionismo, ideologia na qual a
cientificidade das hipóteses era atestada à medida que fossem concretamente verificáveis. Não
concordando com essa concepção, Popper propõe o que chama de “falseabilidade” ou
“falibilismo”. O falseacionismo, nome dado à concepção popperiana, aproxima-se mais de um
método em que toda proposição, para ser científica, deve ser falseável. Nesse caso, a ciência
se renovaria, permanentemente, porque comporia um ciclo constante de revoluções. A
falseabilidade, enquanto critério, estaria assim afinada a esse ciclo ininterrupto, numa
constância de movimentos e rupturas de paradigmas científicos. O verificacionismo a
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contrário senso, baseando-se na ideia de verdade, relaciona-se com o estático, uma verdade
única para cada momento determinado, mas uma hipótese seguida de uma contraprova ou
falseação. A compreensão por ele proposta é a de que o desenvolvimento da ciência ou o
conhecimento científico se faz pela busca ou tentativa de se falsear uma dada teoria. Assim, as
teorias seriam pensadas e desenvolvidas com métodos cada vez mais plausíveis e transigentes,
uma vez que o princípio da incerteza e as eventuais mudanças de paradigmas já seriam
previstos pelos próprios pesquisadores. Essas transformações seriam, portanto, ininterruptas.
Esse movimento cíclico de renovação dos conhecimentos científicos, que até então
vinha sendo traçado de forma parcimoniosa, foi sobremaneira acelerado nos últimos anos. Um
dos objetos símbolo da velocidade sem precedentes dos avanços tecnológicos é o computador,
cujo primeiro exemplar foi criado em 1946, mediante um investimento de alta monta, e que
em menos de trinta anos passou de uma máquina bélica, de uso restrito da maior potência
econômica à época, para objeto de uso cotidiano das pessoas ao redor de todo o mundo. Da
mesma forma, há vinte anos, a internet sequer existia para a maior parte das pessoas e, hoje, a
rede de dados viabiliza a circulação de informações, comercialização de produtos e serviços
integrando, aproximadamente, 3,7 bilhões de pessoas ao redor do planeta.
Não bastasse a discrepância do desenvolvimento e aperfeiçoamento das ciências nos
últimos três séculos, os últimos sessenta anos foram marcados por incomparável vertinosidade
das descobertas e inovações. A Biomedicina destaca-se como um dos ramos de
desenvolvimento das ciências e tecnologias em que mais facilmente se comprova essa
exponencialidade.
No dia 25 de abril de 1953, um físico inglês, James Watson, e um biólogo americano,
Francis Crick, anunciaram a descoberta que iria revolucionar o mundo das ciências médicas
abrindo passagem para inúmeras outras descobertas espetaculares; a estrutura e
funcionamento do ácido desoxirribonucleico, o DNA. Os dois cientistas demonstravam que o
DNA constitui o principal componente do material genético da imensa maioria dos
organismos vivos (ou mesmo os mortos, que algum dia já foram vivos), sendo o elemento
químico primário dos cromossomos e o material com o que os genes são codificados. A
estrutura dos nucleotídeos, compostos químicos que formam o DNA e sua forma de
funcionamento, bases sequenciais dispostas como se fossem uma escada retorcida em forma
de dupla hélice, radicou a hipótese da importância da sequência dos nucleotídeos na
replicação e informação genética dos seres vivos.
Essa descoberta determinou novos rumos às pesquisas das ciências biomédicas,
inaugurando a chamada era da biotecnologia moderna, também conhecida por era da
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engenharia genética ou da tecnologia do DNA recombinante (ácido desoxirribonucleico, que
contém as instruções orgânicas). Hoje, passados apenas 64 anos desde a publicação do artigo
Molecular Structure of Nucleic Acids: A Structure for Deoxyribose Nucleic Acid, muitos
critérios, limites, princípios e até mesmo regramentos decorrentes dessa nova era se mostram
incertos.
Fato é que o avanço da Biomedicina, ao abrir novas perspectivas de intervenção sobre
o corpo humano, induz-nos a repensar nossa relação com os seres vivos, com a vida, com a
reprodução e com a morte. Admitindo-se que a aplicação do conhecimento científico e
tecnológico se dá então por meio de um processo social em que estão relacionados aspectos
políticos, econômicos e culturais e, considerando-se que as relações sociais são influenciadas
pelo conhecimento proveniente da ciência e, que as novas tecnologias delimitam novos
princípios de valores de convivência social, somos levados a pensar e questionar sobre nossa
responsabilidade com as gerações futuras.
É exatamente nesse contexto, de um campo vasto de aporias da Biomedicina e da
Bioética, que elegemos a minúcia de nosso objeto de investigação: verificar, tomando como
ponto de referência a Principiologia do Direito Ambiental, se há critérios juridicamente
válidos para autorizar o descarte de embriões humanos oriundos das técnicas de reprodução
humana assistida.
Temas específicos da Biomedicina e da Bioética em face à Embriologia foram
destacados com fins de tentar responder se a Principiologia do Direito Ambiental apresenta
critérios juridicamente válidos de proteção às gerações futuras perante o descarte de embriões
humanos.
A escolha do tema deve-se a uma inquietação despertada há alguns anos, durante a
graduação em Terapia Ocupacional na Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia
Ocupacional da UFMG, quando a pesquisadora desta dissertação cursou as cadeiras de
Embriologia, Fisiologia humana, Filosofia aplicada às áreas médicas e, principalmente,
durante as disciplinas clínicas na lida direta com crianças sindrômicas. Inquietação essa que
amadureceu e ganhou outros tons e contornos durante a graduação em Direito, e que diz
respeito aos juízos morais de proteção à vida em seus mais variados aspectos.
Quais são os critérios utilizados para definir qual vida deve ou não ser vivida? Qual é a
vida digna de ser vivida? Podemos, enquanto seres humanos, deliberar sobre as gerações
futuras? Devemos deliberar sobre elas? A Principiologia do Direito Ambiental visa à proteção
das gerações futuras quando o assunto é o descarte de embriões humanos? A hermenêutica
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jurídica do embrião no Direito brasileiro reflete as escolhas morais eleitas como justas pela
sociedade?
Não pretendemos esgotar o tema, nem tampouco responder peremptoriamente uma a
uma todas questões aventadas, mesmo porque as matérias são extensas e dizem respeito à
variados ramos da investigação científica, propomo-nos tomar essas indagações como cenário
para pontuarmos algumas possíveis reflexões sobre os critérios da Bioética e do Biodireito
que autorizam ou desautorizam a vida humana no descarte de embriões humanos,
correlacionando-os com os enunciados do Direito Ambiental sobre proteção às gerações
futuras.
Diante desse cenário, e reconhecendo o Direito como um síncrono de regras
comportamentais que prescrevem a convivência social de determinado grupo, asseguradas
pela coercibilidade estatal que se encarrega de estabelecer os limites de ordem ética, nosso
objetivo principal é, tomando como entrecho a Principiologia do Direito Ambiental e como
fio condutor a investigação sobre os critérios jurídicos válidos no Brasil para o descarte de
embriões humanos, analisar reflexivamente a noção de proteção às futuras gerações
assimilada pelo Direito Ambiental, investigando sua pertinência nos critérios de
(des)autorização do descarte de embriões humanos oriundos das técnicas de reprodução
humana assistida.
As técnicas de reprodução humana assistida, quase quarenta anos depois de
inauguradas no país, não foram consideradas pelo Direito brasileiro com um campo
efetivamente regulamentado. As intervenções do Direito se dão de maneira incidental, apenas
quando existe a violação ou ameaça de violação objetiva de um bem jurídico.
A relevância social e científica da pesquisa reside justamente na necessidade de
reflexão e apontamentos sobre uma série de questões inéditas relacionadas aos aspectos éticos
e jurídicos do descarte de embriões humanos originados da fecundação in vitro.
O trabalho está dividido em quatro capítulos, além da introdução e considerações
finais. Na primeira parte, fizemos um panorama sobre a Biomedicina e a Bioética na
Embriologia. Em seguida, verificamos a proteção jurídica do embrião no Direito brasileiro.
No terceiro capítulo, analisamos os critérios que justificam o descarte de embriões. Por fim,
antes, porém, das considerações finais, investigamos a Principiologia do Direito Ambiental
frente ao descarte de embriões.
Objetivamos, especificamente, verificar a validade jurídica da regulamentação sobre o
descarte de embriões humanos no Brasil, frente aos preceitos de proteção jurídica das futuras
gerações, pugnado pelo Princípio da Proteção Intergeracional do Direito Ambiental.
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A metodologia adotada para o desenvolvimento da pesquisa foi, principalmente, a do
método de pesquisa dedutivo, pautando-se em uma moldura crítica-analítica. Dados burilados
de autores nacionais e estrangeiros (Barchifontaine (1996, 2004, 2005, 2007), Leff (2010),
Rose (2010), Diniz (2012), Thomé (2012), Naves (2014, 2016), Gugliotti (2014)) foram
selecionados e combinados com o escopo de embasar epistemologicamente nossa pesquisa.
Sublinhamos, sobre a heterogeneidade na seleção de autores, que nossa escolha não levou em
conta necessariamente a finalidade dos textos. Logo, mesmo que as teorizações apuradas não
pertençam estritamente ao campo do saber-fazer ambiental ainda assim embasam a pesquisa
face à natureza interdisciplinar do Direito Ambiental e multidisciplinar da reprodução
assistida enquanto problema atual da Bioética.
Por meio do pano de fundo e das premissas basilares propostas, buscamos, portanto,
analisar reflexivamente a problemática apresentada expondo algumas nuances do descarte de
embriões oriundos das técnicas de reprodução humana assistida, sugerindo, ao fim, a
necessidade de produção/edição legislativa que leve em conta a Principiologia do Direito
Ambiental.
Por fim, justificamos duas escolhas, consideradas não usuais em trabalhos de cunho
jurídico-científico; a escrita com a voz articulada na primeira pessoa do plural e o uso de
imagens e ilustrações ao longo do corpo do texto. A despeito de conhecermos as
recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) quanto à forma
impessoal de emprego das vozes verbais nos textos científicos e estarmos habituados à
formatação das pesquisas jurídico-científicas, que em sua maioria não lançam mão de
representações imagéticas na abordagem de seus conteúdos, ainda assim, decidimos, de forma
consciente e autônoma, fazê-los em nosso trabalho. Explanar sobre a relação do sujeito de
produção do conhecimento acadêmico, e as estratégias narrativas que vem sendo escolhidas
para publicação dos trabalhos científicos seria tema de outra dissertação, por isso, de forma
bastante sucinta, anotamos que a forma usual e majoritariamente aceita pelos pesquisadores
para a exposição dos trabalhos à comunidade científica, ao invés de fortalecer o verdadeiro
espírito científico, enfatizando os resultados da pesquisa, o tem enfraquecido, contribuindo
para o insucesso em atender as inquietações cognitivas e demandas da sociedade. Ademais, a
interdisciplinaridade intrínseca às temáticas da Biotecnologia exige uma abordagem
diferenciada quanto ao modo de exposição de uma pesquisa que pretende referenciar
conhecimentos e metodologias de diferentes disciplinas e ciências. Por isso, foram
incorporadas ao longo do texto imagens ilustrativas e figuras representativas que facilitam a
apresentação dos conhecimentos e metodologias das ciências biológicas e naturais analisados.

19

2 HISTORIOGRAFIA DO CONHECIMENTO SOBRE O EMBRIÃO HUMANO

Bebês de proveta, barrigas de aluguel, bancos de espermas, congelamento de sêmen e
cordões umbilicais, produção de células tronco, bancos de embriões humanos, todos são
temas da Biomedicina e da Bioética, que integram o cotidiano de vida das pessoas dos séculos
XX e XXI, com presença massiva e disseminada em jornais, filmes, revistas e até jogos
eletrônicos, fazendo parte, ao menos, aparentemente, da vida de todos. (MAI, ANGERAMI,
2006).
Conjecturamos aparentemente porque, ao que parece, o nível de apreensão dessa
avalanche de informações tem se mostrado diminuto. Várias pesquisas têm sido realizadas, a
fim de verificar quais conhecimentos e qual nível de compreensão possuem os jovens, que
cursam o último ano do ensino médio, relacionados à genética e como eles percebem as
questões éticas, que têm sido suscitadas pela aplicação das novas tecnologias genéticas em
diferentes contextos. (BUGALLO RODRIGUEZ, 1995; WOOD, LEWIS, LEACH &
DRIVER, 1998; LEWIS & WOOD-ROBINSON, 2000 in SCHEID; DELIZOICOV;
FERRARI, 2003, p.1-2). Os resultados das pesquisas revelam que nem mesmo os conceitos
elementares de genética, como a relação gene/cromossomo e a finalidade dos processos de
mitose e de meiose, são compreendidos pelos estudantes. (SCHEID; DELIZOICOV;
FERRARI, 2003, p.1-2). Ademais, de acordo com Corrêa (2002), o enorme interesse da mídia
pela biotecnologia cria questões éticas e sociais igualmente consideráveis. Para ele, a mídia
tem cumprido papel na celebrização de autoridades científicas e na consagração de pesquisas
com resultados na maior parte das vezes ainda incipientes ou parciais (CORRÊA, 1997)
(CORRÊA, 2002, p.288).
Entrementes, a despeito dessa aura de atualidade imprimida pela mídia, a história da
humanidade revela-nos que a curiosidade do homem acerca da formação dos seres vivos,
especialmente sobre a formação dos seres humanos antes do nascimento, tem registros desde
os tempos remotos. (BARBAUT, 1990; GILBERT, 2000; LARSEN, 1998). Os registros vão
além, e dão conta que o interesse e inquietação do homem a respeito do desenvolvimento da
vida de um novo ser são apontados pelas ciências médicas como fator preponderante para a
ocorrência de registros e descobertas da medicina ao longo dos séculos. (MOORE &
PERSAUD, 2004; WOLPERT, 1998; DUMM, 2003; LENT, 2001).
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Conquanto, nos últimos três séculos, a embriogênese - proliferação de uma única
célula, o zigoto, que dará origem a todo o novo ser - e a Embriologia - ramo da ciência
biológica que estuda o desenvolvimento embrionário dos organismos vivos desde a
fecundação até o nascimento – ocuparam lugar de destaque em face aos avanços científicos e
tecnológicos sem precedentes no campo da biologia molecular. (SADLER, 1995; WOLPERT,
1998; NATHANIELSZ, 2002).
Nesse caso, uma perspectiva historiográfica do desenvolvimento da Embriogênese
(como fenômeno), da Embriologia (como ciência) e da Biologia molecular nos fornece
algumas referências sobre o posicionamento ético e o tratamento jurídico atribuído ao
embrião, desde a antiguidade até os dias atuais.
Importante, ainda assim, deixar claro que a perspectiva historiográfica a seguir
traçada não pretende sob qualquer hipótese monumentalizar, apontando personagens-heróis,
salvadores da humanidade; idealizar, promovendo o isolamento de qualquer personagem ou
feito científico; dramatizar, deixando subentendido qualquer conflito entre personagens ou
ideias, nem, tampouco, construir uma narrativa explicativa e de justificação da produção do
conhecimento científico, unívoca e linear. Muito ao contrário, reconhecemos que o progresso
técnico é apresentado como condição necessária e suficiente para a produção do
conhecimento científico, ocasionando, não raras as vezes, a simplificação de determinantes no
desenvolvimento de conceitos e teorias científicas. (TAVARES; PRESTES, 2012).
Nosso objetivo, dessarte, ao esboçar recortes cronológicos do desenvolvimento das
ciências biológicas e médicas chegando até as técnicas atuais de reprodução assistida, é o de
extrair pistas dos contextos sociais postos em diferentes épocas, que nos permitirão pensar
sobre o tipo de racionalidade preponderante, hoje, na formação dos conceitos médicos
colocados, face ao descarte de embriões humanos.
Como nos ensina Michel Foucault (1971), a história das ideias não se faz a partir de
uma procura das origens, dos precursores, ou enfim, dos começos; isso porque “a história de
um conceito é a de seus diversos campos de constituição e de validade, a de suas regras
sucessivas de usos, dos meios teóricos múltiplos em que prosseguiu e se acabou sua
elaboração” (FOUCAULT, 1971, p.155).
Para mais, na linha do que nos ensina Ludwick Fleck, a produção do conhecimento é
um processo dinâmico de “instauração, extensão e transformação do estilo de pensamento dos
membros de uma comunidade” (FLECK, 1896). Assim, muitas vezes – o que não significa
sempre – fatos científicos vinculam-se a proto-ideias que podem ser entendidas como esboços
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históricos evolutivos das teorias atuais cujo surgimento deve ser compreendido
sociocognitivamente. (FLECK, 1986, p.42).

2.1 Prelúdio reflexivo: especificidade e aproximação da Ética, do Direito e da Moral

Preliminarmente,

antes

de

apresentarmos

a

contextualização

histórica

do

conhecimento ocidental sobre os embriões humanos do ponto de vista daEmbriologia, faz-se
importante pontuarmos que as hipóteses e justificações para o problema que pretendemos
investigar [tomando o Princípio da Proteção Intergeracional do Direito Ambiental, há critérios
juridicamente válidos a autorizar o descarte de embriões humanos no Brasil?] poderão se dar
em diferentes campos de abrangência – da Ética, do Direito e da Moral. Embora a discussão
sobre esses fundamentos não integre nosso objeto principal de investigação, ao menos
registrar a existência desses distintos, mas correlacionados, campos de compreensão das
hipóteses que se apresentarão, converte-se essencial.
Válido também apontarmos que, para alguns estudiosos, os termos Bioética e
Biomedicina são sinônimos. Para outros, não são conceitos idênticos, embora sejam
intimamente ligados.
Para Mondielli,
A Biomedicina visa as práticas oferecidas pelo progresso das ciências da vida
(Biologia e Medicina) aplicado ao homem, [já a Biomedicina] é fundamentalmente
uma reflexão pluridisciplinar e uma investigação sobre as respostas que o direito
pode dar às questões éticas levantadas pelo progresso e pelas práticas da biologia e
da medicina. (MONDIELLI, 2010, p.96-97).

Em nossa pesquisa, compartilhamos da compressão do autor e nos propomos uma
reflexão atenta à interdisciplinaridade inerente às discussões Bioéticas. Visando esse
antepasso de contextualizar historicamente os embriões do ponto de vista da Embriologia,
poderíamos optar por inúmeras chaves de leitura para que algumas distinções sejam
minimamente traçadas, mesmo porque a controvertida relação entre Ética, Direito e Moral é
objeto de antigo e intenso debate entre os principais doutrinadores da filosofia política
contemporânea como Kant, Perelman, Dworkin, Habermas, Forst, dentre muitos outros.
Outrossim, optamos por apresentar, de forma resumida, a distinção apresentada por
Kant em sua obra Metafísica dos Costumes, visto que, mesmo que hoje seja uma doutrina
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ética considerada antiga, ainda assim se mostra suficiente para atestar a existência e
necessidade de reflexão a respeito dos campos de abrangência supracitados. Não há
necessidade de qualquer esforço retórico para evidenciarmos o consolidado lugar de destaque
que o pensamento de Emmanuel Kant tem na Filosofia, no Direito e na Política.
Como dito alhures, não estamos, com isso, negando a existência de outras abalizadas
e possíveis interpretações e diferenciações, inclusive mais modernas e avançadas. O que
buscamos é tão somente deixar consignadas algumas distinções elementares.
Kant, ao propor diferenciações entre “leis da liberdade” e “leis naturais”, esclarece
alguns elementos que podem ser considerados os aspectos centrais de individualização da
ética, do direito e da moral. Para o filósofo prussiano, as chamadas leis da liberdade são
efetivamente as leis da razão prática, entendidas como sendo as leis morais, aquelas que
dizem respeito à autolegislação da razão humana. As leis morais enunciam um “dever-ser” e
dividem-se em leis éticas e leis jurídicas a depender da motivação que impulsiona a ação do
sujeito que irá seguir (ou deixar de seguir) a lei. As leis éticas se formam a partir do respeito
que as pessoas têm às leis. Já as leis jurídicas, têm como motivação ações externas que se
relacionam à coercibilidade, ou seja, ao medo das pessoas de sofrerem alguma penalidade em
caso de descumprimento da lei. (WEBER, 2015, p.293).
Assim, o indivíduo, quando obedece a uma lei jurídica obedece a uma lei externa,
com o fim de evitar a sanção. Já quando obedece a uma lei moral, o faz não porque tenha
algum tipo de interesse, mas porque se reconhece como próprio legislador daquela lei.
Os preceitos da moral obrigam a todos, sem considerações acerca das inclinações de
cada um. Obrigam pelo fato de que todo homem é livre e dotado de uma razão
prática. E essas leis da razão prescrevem a maneira como se deve agir, mas não têm
relação com o mundo do ser, não surgem da observação do mundo. São prescritivas
de um dever de ação, mesmo quando ninguém tenha agido conforme a prescrição.
As leis morais são dadas a priori pela razão prática. (PASCAL, 1990, p.27).

Thadeu Weber, sintetizando didaticamente a distinção proposta por Kant, ensina que
a coercibilidade é o que identifica as leis jurídicas e a motivação interna às leis éticas. As
regras jurídicas originam-se do sistema legislativo valendo, assim, para uma determinada
comunidade política, enquanto os valores éticos envolvem variadas e distintas concepções de
bem, visando ao respeito da individualidade e identidade das pessoas. Quanto às normas
morais, essas são “universalíssimas” e valem para todos os seres humanos, não importando
quais sejam suas concepções de bem e seus valores pessoais. O filósofo conclui afirmando
que “a necessidade de justificação pública é comum às leis jurídicas e às normas morais”.
(WEBER, 2015, p.294-295).
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Nas palavras de Kant, “na medida em que incidem apenas sobre as ações meramente
externas e sua legalidade, elas se chamam jurídicas, mas, se exigem também que (as leis)
sejam mesmo os fundamentos de determinação das ações, elas são éticas” (KANT, 1982,
p.318).
Cristóvam assevera que as leis naturais são leis descritivas, relacionadas ao mundo
do ser, o mundo da realidade. Já as leis morais, e também as leis jurídicas, são eminentemente
prescritivas, posto que há preocupação com o dever ser, ou seja, com o que pode ser. Como
observamos, leis morais seriam, portanto, fundamentalmente distintas das leis jurídicas.
Cristóvam assegura que as leis jurídicas são aquelas que estão relacionadas às ações externas
do indivíduo e à legitimidade de tais ações. "Porém, se, além disso, exigem que as próprias
leis sejam os princípios determinantes da ação, então são chamadas de éticas na acepção mais
própria da palavra". Por outro lado, ainda segundo o autor, “a moralidade é a conformidade
com as leis morais, o respeito à lei da razão, à lei geral, à lei da liberdade”. (CRISTÓVAM,
2011, p.1). A ética é, dessarte, reconhecida, hodiernamente, como a ciência que se ocupa da
conduta dos seres humanos em sociedade.
Para Adolfo Sánchez Vásquez, a ética é a teoria ou a ciência do comportamento
moral dos seres humanos em sociedade e seu objeto consiste no conjunto de regras de
comportamento e formas de vida por meio do qual o ser humano busca realizar o valor do
bem. (VÁSQUEZ, 1995, p.12).
Jacqueline Russ conceitua a Bioética, identificando-a como:
[...] a expressão da responsabilidade em face da humanidade futura e distante que
está confiada a nossa guarda, e a busca das formas de respeito devidas à pessoa –
quer se trate de outrem ou de si mesmo -, busca que se efetua particularmente
considerando o setor biomédico e suas aplicações. (RUSS, 1999, p.140).

A Bioética é, nesse sentido, a disciplina que tem como objetivo melhorar a qualidade
de vida humana e impor limites éticos à atuação dos cientistas, face aos avanços e inovações
das técnicas biomédicas. Por conseguinte, o resultado dessas discussões pode potencialmente
determinar panoramas nefastos ou promissores às futuras gerações dependendo das escolhas
éticas tomadas.
Importante, também, que se tenha clara a diferença entre ética e moral. A ética
implica em liberdade para se optar e, por isso, exige responsabilidade. A moral está ligada à
cultura e, assim sendo, cada sociedade institui uma moral diferente com base em valores que
dizem respeito a uma série de conceitos e parâmetros de comportamento em relação ao bem e
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ao mal, ao que se permite e o que não se permite e, também, ao que se considerada correto ou
incorreto.
Discutir a ética implica, por excelência, em optar, decidir por valores e
posicionamentos. No caso da presente pesquisa, a ética do descarte de embriões sob a
perspectiva da tutela ambiental significa refletir sobre as opções, valores e posicionamentos
que autorizam a técnica tendo como pano de fundo a Principiologia do Direito Ambiental.
(SILVA, 2008, p.44-45).
Dessas diferenciações e conceituações, o que nos importa nesse ponto é deixar
assinalado que no contexto contemporâneo, e a despeito das inúmeras divergências quanto a
qualquer conceituação sobre ética, direito e moral, é possível aceitarmos que embora a ética
seja, necessariamente, individual e baseie-se em valores predominantemente culturais, e o
direito, individual ou coletivo e apoie-se hegemonicamente em valores consensuais e
coletivos exigíveis pela coercibilidade, um pode influenciar o rumo do outro. Ou seja, a
comum necessidade de justificação pública (a predominância de valores consensuais coletivos
em determinada comunidade política) possibilita a interferência de um campo sobre o outro.
Assim, embora ética e direito sigam caminhos próprios, existe uma influência recíproca entre
eles. (CRISTÓVAM, 2011, p.3).
Contudo, não obstante a possibilidade de interferência de um campo sobre o outro,
devemos evitar as contraposições de argumentos oriundos de campos de abrangência
distintos, em particular no que tange às investigações científicas acerca da vida humana,
contraposições essas que geralmente tendem a confrontar argumentos técnicos e morais sem
levar em conta a condição de possibilidade de cada um dos âmbitos, suas especificidades e
viabilidade, impossibilitando uma interrelação argumentativa fecunda entre eles.
Assinalada à existência do campo de abrangência da ética, do direito e da moral, e da
intrincada relação que entre eles se estabelece, o descarte de embriões desponta como sendo
tema controverso e de extrema importância em decorrência das consequências que pode
acarretar. Face à existência dos diferentes campos de abrangência e interpretação do problema
ora colocado, passemos à primeira parte da nossa investigação; uma contextualização sobre a
Biomedicina a Bioética e a Embriologia.
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2.2 Teorizações sobre a formação do embrião: da Pangênese à Teoria Celular

As origens do ser humano e as justificações sobre sua formação e desenvolvimento
têm sido discutidas há séculos. Igualmente as reflexões em torno do processo de
desenvolvimento da vida humana constituem temática que atravessa culturas. Na tradição
cultural ocidental e sob o ponto de vista da história dos conhecimentos biológicos são quatro
as principais hipóteses ou perspectivas referenciadas pela literatura sobre o desenvolvimento
de um novo ser humano.

2.2.1 Pangênese

O primeiro estudioso do desenvolvimento embrionário foi Hipócrates, que em 460377 a. C, fez registros de observações de ovos de galinha durante a chocagem. De acordo com
Slongo e Delizoicov, para Hipócrates:
[...] o feto é o resultado da mistura de duas sementes, uma masculina e outra
feminina. Este licor ou semente, que é o extrato de todas as partes do corpo, mas
fundamentalmente do cérebro, desce pelo canal da medula espinhal, mistura-se na
matriz, local onde forma-se o novo indivíduo. Mas há também a participação
especial do espírito nesta fabricação, é ele que penetra através da respiração
materna, pela alternância de ar quente e frio, e faz nascer a vida. (SLONGO,
DELIZOICOV, 2003, p.438).

Hipócrates, em suas tentativas de responder como a vida humana se desenvolvia,
propôs que o novo indivíduo resultava da mistura das partes femininas e masculinas. E, indo
além, ao tentar elaborar uma justificativa para a transmissão de características hereditárias
formulou a hipótese de que cada órgão do corpo de um organismo vivo produzia partículas
hereditárias chamadas “gêmulas”, que seriam transmitidas aos descendentes no momento da
concepção1. As inferências de Hipócrates se deram a partir da observação de pessoas ricas da
antiguidade grega que consideravam que ter cabeça longa era sinal de nobreza; assim, os pais

1

Darwin, séculos mais tarde, adotou essa mesma hipótese de transmissão de características hereditárias, sendo
essa a única hipótese aceita até o final do século XIX.
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de crianças nascidas de famílias abastadas procuravam moldar os crânios ainda flácidos dos
recém-nascidos de forma a alongar-lhes a cabeça:
No início o hábito operava, de forma que a constituição era resultado da força
(faixas e massagens), mas ao longo do tempo isto acontecia naturalmente, de modo
que o hábito já não atuava, porque o sêmen vem de todas as partes do corpo,
saudável das partes saudáveis e doente das partes doentes. Portanto, se filhos calvos
nascem de pais calvos, e filhos com olhos azuis de pais com olhos azuis, e se os
filhos de pais com distorções nos olhos são em sua maioria estrábicos, e se o mesmo
pode ser dito sobre as outras formas do corpo, o que poderia impedir que uma
criança com uma cabeça alongada fosse produzida por um genitor de cabeça
alongada? (HIPÓCRATES, 1849 apud FERRARI, SCHEID, 2008, p.307).

Essa primeira conjectura documentada no mundo helênico, que buscava respostas
sobre a origem e desenvolvimento humano e que propunha uma explicação sobre o
desenvolvimento do novo ser e transmissão de características fenotípicas (aquelas que são
observáveis, morfológicas, fisiológicas e até comportamentais) é hoje classificada como
pangênese.

2.2.2 Epigênese

Em seguida, Aristóteles, em 384 – 322 a. C, se valendo também do método da
observação forneceu informações acertadas sobre embriões de aves:
[...] no organismo masculino reside o princípio do movimento e da geração,
enquanto que no feminino, reside o princípio da matéria. O sêmen produzido pelos
indivíduos machos tem como função iniciar o processo da geração, o
desenvolvimento. Por outro lado, a fêmea também produz uma espécie de sêmen,
que ele chama de mênstruos, e que tem por finalidade empreender apenas a matéria
para o desenvolvimento. O sêmen da fêmea é inferior ao do macho, possui um grau
inferior de vida, possui apenas a alma vegetativa, fornece a matéria prima para o
desenvolvimento do novo ser, enquanto que aquele que procede do macho possui a
alma sensitiva, a causa eficiente, o princípio do movimento capaz de engendrar a
forma. (SLONGO, DELIZOICOV, 2003, p.439).

Os modelos gregos de compreensão da reprodução humana fundaram as chamadas
teorias epigenistas que acreditam na dupla contribuição, uma do pai e outra da mãe, para o
processo de geração do novo ser. Assim, durante a formação do embrião, estruturas novas iam
se formando progressivamente, num processo denominado epigênese. Alguns anos mais
tarde, Claudius Galeno, em 130-201 a.C., escreveu o livro “Sobre a formação do Feto” no
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qual descria o desenvolvimento, nutrição e estruturas que hoje são conhecidas por alantoide,
âmnio e placenta. (MOORE, 2013, p.5). Em suma a ideia epigenista contrapunha-se à visão
de que o embrião já estava pré-formado no gameta e, durante o processo de desenvolvimento
deveria apenas crescer.
Interessante notar que primitivamente na antiguidade ocidental, sobretudo no mundo
helênico, o exercício da medicina integrava o universo dos mitos que imprimiam significado
aos acontecimentos da vida. As justificativas e explicações sobre doença e cura foram se
distanciando do poder dos deuses, do mágico e do sobrenatural a partir da adoção de métodos
filosóficos de conhecimento adotados por Hipócrates em 430 a. C, que atribuiu à doença a
ruptura da harmoniosa relação do homem com a phisis (natureza). A diferenciação entre o
normal – harmonioso e o patológico – rompimento com a phisis - proposta por Hipócrates é
considerada a principal contribuição da medicina antiga para a ciência médica moderna.
(BARBAUT, 1991, p.27).
No que diz respeito especificamente à reprodução artificial, ponto mais específico da
discussão, que será mais adiante trabalhada, sobre o descarte de embriões humanos, a
historiografia da Embriologia nos revela a existência de três tipos de registros que fazem
referência à fecundação feminina por vias artificiais: os míticos, os religiosos e os históricos
propriamente ditos. O registro mítico mais referenciado, que data da antiguidade, é a
fecundação de Dânae por Zeus no mito Danâe e Zeus.
Dánae era la hija del rey de Argos Acrisio y de Eurídice, hija de Lacedemón y de
Esparto […]. Deseando un hijo, [Acrisio] fue a consultar al oráculo que predijo que,
en efecto, su hija daría a luz un hijo, pero que este hijo lo mataría. Para impedir el
cumplimiento del oráculo, Acrisio mandó construir una cámara subterránea de
bronce, en la que encerró a Dánae, poniéndole una buena guardia. Pero nada pudo
evitar que Dánae fuese seducida. Según unos, lo fue por su tío Petro, según otros, y
son los más por Zeus, en forma de lluvia de oro que, por una grieta del techo cayó en
el seno de la joven. Al saber Acrisio que Dánae había sido seducida, sin prestar
crédito al origen divino de la seducción, encerró a su hija y al recién nacido en un
cofre que arrojó al mar. El niño se llamaba Perseo. (GRIMAL, 1966, p.5).

Através de uma chuva de ouro, Dânea, uma mortal, é fecundada por Zeus dando à luz
ao semideus Perseo, o decapitador de Medusa. O mito de Dânae difundiu-se por toda a Roma
e Grécia, sendo representado por artistas de renome ao longo dos tempos no Velho Mundo.
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Figura 1 - Dânea recebendo a chuva de Ouro

Fonte: Site Vírus da Arte2 – Pintura de: Ticiano Vacellio - Ano: c. 1551-1553

O registro religioso mais conhecido é a fecundação de Maria, mãe de Jesus de Nazaré,
deus dos Cristãos, pelo Divino Espírito Santo, quando ainda era virgem. (GUGLIOTTI, 2014,
p.19). O livro de Mateus, em seu primeiro capítulo, versículos 18 a 25, relata:
(18) Foi assim o nascimento de Jesus Cristo: Maria, sua mãe, estava prometida em
casamento a José, mas, antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo.
(19) Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra
pública, pretendia anular o casamento secretamente. (20) Mas, depois de ter pensado
nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: - José, filho de Davi, não
tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito
Santo. (21) Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque
ele salvará o seu povo dos seus pecados. (22) Tudo isso aconteceu para que se
cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: (23) “A virgem ficará grávida e dará
à luz um filho, e o chamarão Emanuel”, que significa “Deus conosco”. (E aqui
Mateus cita Isaías 7.14: "a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará
Emanuel".) (24) Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e
recebeu Maria como sua esposa. (25) Mas não teve relações com ela enquanto ela
não deu à luz um filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. (BÍBLIA, Mt.1:18-25).

A figura abaixo retrata a fecundação artificial e sobrenatural de Maria mãe de Deus
para os cristãos.

² Disponível em: < http://virusdaarte.net/ticiano-danae-a-receber-a-chuva-de-ouro/>. Acesso em jun. 2017.2
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Figura 2 - Fecundação de Maria Santíssima Mãe de Deus

Fonte: Site Salve Maria Imaculada3

Alguns estudos em Ciências Sociais atribuem ao cristianismo relevante papel na
cunhagem do pensamento e comportamento ocidental. A religião em si, tomada como
fenômeno social, compõe como elemento singular na construção cultural das sociedades, de
forma que devemos considerar em profusa perspectiva os paradigmas religiosos que
imprimiram e ainda imprimem comportamentos sociais. (BRAGA, 2013).
Por último, o registro histórico propriamente dito, diz do nascimento, em 1462, de
Joana de Castilha, a Beltraneja, filha de Henrique IV, rei de Portugal que recebeu a alcunha de
“o Impotente” uma vez que teve que valer-se das “fabulosas técnicas científicas” do médico
judeu Yussef bem Yahia para que a concepção ocorresse sine concúbito, sem cópula
(BORGES, 2012, p.54).
Nas palavras de Antônio Piedade:
O problema disfuncional que causava a impotência a Henrique IV está bem
documentado quer por descrições de exames urológicos feitos em vida do monarca,
quer por análises aos seus restos mortais efectuadas também no século XX. O rei de
Castela não conseguia consumar a cópula, impedido por um constrangimento físico
na anatomia funcional do seu pénis. (PIEDADE, 2012).

2.2.3 Preformismo ou Preformação

3

Disponível em: < https://virgemimaculada.wordpress.com/2013/10/25/a-trindade-e-maria/>. Acesso em jun.
2017.
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Em sequência, na Idade Média, há relatos de novos dados e registros sobre o
desenvolvimento embrionário a partir das observações de Girolamo Fabrizi ab
Acquapendente - 1533-1619, William Harvey – 1578 – 1657 e Marcello Malpighi.
William Harvey foi um inglês de família abastada, bacharel em artes pela Gonville and
Caius College, em Cambridge. Em decorrência de um regulamento de 1558, do Caius
College, reconhecendo que a instrução médica oferecida em Cambridge não era suficiente ou
adequada para o treinamento de um médico, determinando, portanto, que os bacharéis em
artes que quisessem seguir a carreira médica deixassem a Universidade para finalizar os
estudos em Pádua, Bolonha, Montpellier ou Paris Harvey segue seus estudos na Escola de
Medicina da Universidade de Pádua.
A Escola de Medicina da Universidade de Pádua era o mais importante centro de
investigação médica e anatômica desde o século XIV, atraindo estudantes de diferentes
nacionalidades devido ao seu ambiente de liberdade civil e acadêmica. (HARVEY, 1999, p.37). Harvey publicou o livro De Generation Animalium, no qual defendia a ideia de que a
semente masculina, denominada mais tarde de esperma por Von Baer, após a entrada no
útero, transformava-se em algo como um ovo, a partir do qual o embrião se desenvolvia.
Atualmente, o conhecimento que temos sobre a célula denominada espermatozoide
afirma que ele possui cauda (flagelo, que é responsável pela motilidade espermática); uma
peça intermediária que é a parte mitocondrial, cuja função é fazer com que haja os
movimentos flagelares; e a cabeça, região em que se encontra o material genético e o
acrossoma. O acrosssoma é formado pelo aparelho de Golgi e constituído de enzimas que
facilitam a penetração do espermatozoide na membrana do óvulo, processo fundamental para
que haja a fertilização (CARVALHO et al., 2002).
No fim dos anos 1500 os estudos sobre a esterilidade humana foram impulsionados
pela invenção do microscópio, fruto da inventividade de um fabricante de óculos holandês
chamado Zaccharias Janssen. Anos mais tarde, em 1655, o inglês Robert Hooke criou o
primeiro microscópio composto, no qual dois sistemas de lentes – a lente ocular (próxima ao
olho) para visualização e a lente objetiva próxima ao objeto analisado – foram usados. Ele
publicou Micrographia, o primeiro livro que descrevia observações acerca dos detalhes
visualizados em diversos organismos. Foi nesse livro que Hooke denominou os inúmeros
compartimentos separados por paredes de “células”. A maioria dos esforços de que se tem
notícias para aperfeiçoamento do microscópio foram realizados na Inglaterra nos séculos
XVIII e XIX. (CARVALHO et al., 2002).
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Johann Ham, mais de um século depois da invenção do microscópio supôs que além
da esterilidade feminina, única forma de esterilidade até então cogitada e fortemente
repudiada socialmente, a esterilidade poderia ser causada pela escassez de espermatozoides.
(LEITE, 1995, p.18).
Em 1673, Marcello Malpighi, um embriologista italiano, fez representações
detalhadas do embrião de aves na mesma época em que o microscopista holandês Antoni van
Leeuwenhoek apresentou à Royal Society of London, em 1676, desenhos de animálculos
(miniaturas dos animais que se desenvolveriam posteriormente) presentes no esperma
humano.
Figura 3 – Desenho de Leeuwenhoek

Fonte: PROSDÓCIMI, 2009, p.4.

Figura 4 - Desenho de Dalenpatius

Fonte: PROSDÓCIMI, 2009, p.4.

32

Figura 5 – Desenho de Hartsoeker

Fonte: PROSDÓCIMI, 2009, p.4.

Em 1745, Charles Bonnet usou em seus descritivos pela primeira vez o termo
emboîtement para dizer que os corpos, encapsulados, desenvolviam-se sucessivamente. Para
ele, o ovo continha um embrião completo e o embrião, por sua vez, possuía ovos para todas as
gerações futuras. O ovista Albrecht von Haller, poucos anos depois e seguindo essa mesma
linha teórica, escreveu em Elements de physiologie: “cada mãe é invólucro de um feto, e de
milhões de invólucros desses resultam mais milhões. ” (MOORE, 2014, p.2)
Em 1759, os resultados da tese de doutoramento do médico alemão Caspar Friedrich
Wolff, intitulada Theoria Generationis, propunham o conceito das “camadas” na formação do
embrião, uma vez que não encontrara embriões nos ovos não incubados e, naqueles
incubados, ao invés de uma miniatura de galinha, observara “glóbulos” em desenvolvimento
formando o embrião. (MOORE, 2014, p.3).
Nas próprias palavras de Moore,
Uma teoria sustentava que o embrião era uma redução do adulto: é a teoria de préformação. Dentro dela, havia duas correntes: os animalculistas, que acreditavam que
o novo ser estava dentro do espermatozoide, e os ovistas, que pregavam que ele
estava no ovo. A outra teoria afirmava que o desenvolvimento era gradual, com as
estruturas surgindo progressivamente: é a epigênese, cujo termo significa no
momento da formação. (MOORE, 2014, p.2).

A partir dessas teorias, que acreditavam no preformismo ou na chamada pré-formação
do ser humano, duas correntes embriológicas distintas se formaram para explicar o
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desenvolvimento do ser; uma que defendia a pré-formação do embrião e outra denominada
ovista.
Paralelamente ao desenvolvimento das teorias embriológicas, em 1785, Thouret, um
renomado professor da faculdade de Medicina de Paris, fecundou sua esposa que era estéril,
aplicando-lhe seu próprio esperma através de uma injeção intravaginal. E menos de cinco
anos depois, em 1790, um médico inglês, John Hunter, realizou a primeira inseminação
artificial (deposição mecânica do sêmen no aparelho genital da fêmea) em um ser humano.
Apesar da experiência ter sido exitosa e ser considerada moralmente justificável - o marido da
mulher inseminada era portador de uma deformidade na uretra o que o impedia de procriar - a
façanha foi duramente criticada pela comunidade médica e pela sociedade da época.
(VIEIRA, 2013).
Segundo Moore, Lazzaro Spallanzani foi outro médico pesquisador que contribuiu
para desacreditar a teoria de préformação através de seus experimentos com inseminação
artificial, descritos em Dissertations relative to the natural history of animals and vegetable,
de 1789. Ao descrever o experimento, Moore diz que:
Ele vestiu rãs-machos com calções de tafetá e colocou-os a acasalar com as fêmeas.
Os ovos não se desenvolveram em girinos. Por outro lado, ao misturar gotas de
sêmen retido nos calções com ovos recém-liberados, o desenvolvimento ocorreu.
Ainda, usando uma seringa (sua invenção), impregnou uma cadela com sêmen e
verificou que os filhotes se assemelhavam à mãe e ao cão que fornecera o sêmen.
(MOORE, 2014, p.3)

De acordo com Genival Veloso de França, o primeiro a lançar mão de uma técnica
moderna de reprodução assistida foi o veterinário russo, Elie Ivanoff, que, nos primeiros anos
do século XIX, destacou-se nas pesquisas de inseminação artificial fazendo experimentos com
éguas, vacas e ovelhas. (FILHO BARRETO, 1951, p.5).

2.2.4 Teoria celular

Entre 1820 e 1880, foi desenvolvida pelo botânico alemão, Mathias Jakob Schleiden, e
pelo fisiologista, Theodor Schwann, dentre outros cientistas, a teoria celular. A teoria celular
reconheceu que os seres vivos, inclusive embriões, eram compostos por células, ou seja, que a
célula é a unidade fundamental da vida, e que por isso, tudo o que se considera vivo é
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composto e estruturado por células. A partir da teoria celular, as linhas mestras da
Embriologia atual foram lançadas no mundo das ciências e (COLUCCI, 2006, p.00–310)
“grande parte da questão da formação de um novo ser estava resolvida”. (JUNIOR, 2016,
p.70).
Ricardo Ferreira das Neves ensina que a construção dos microscópios óticos foi um
passo decisivo para a descoberta das células. Segundo o autor, acredita-se que o primeiro
microscópio ótico tenha sido inventado em 1592, por Jeiniere da Cruz e Zacharias Jansen,
dois holandeses fabricantes de Óculos. Tudo indica, porém, que o primeiro a fazer
observações microscópicas de materiais biológicos foi o holandês Antonie van Leeuwenhoek
(1632-1723). O microscópio de apenas uma lente, construído por Leeuwenhoek, foi
aprimorado por Robert Hooke, em 1665, ganhando mais uma lente. Os estudos continuaram e
os microscópios foram sendo gradativamente aperfeiçoados. Com isso, obtiveram-se imagens
cada vez mais nítidas do mundo microscópico, que permitiam observações e descrições mais
rigorosas. (NEVES, 2015).
Em 1838, o botânico alemão Mathias Schleiden (1804 - 1881) concluiu que todas as
plantas eram constituídas por células. Um ano depois, o zoólogo Theodor Schwann (1810 1882), também alemão, chegou à mesma conclusão em relação aos animais. Essa
generalização proposta por Schleiden e Schwann ficou conhecida como teoria celular: todo
ser vivo é constituído por células.
A partir do desenvolvimento das teorias acima descritas, da teoria celular e outras mais
existentes, em 1827, a Embriologia firmou-se definitivamente como ciência moderna, graças
aos estudos do médico russo, Karl Von Baer.
Von Baer propunha que todos os animais se desenvolviam de tal forma que
inicialmente tinham elementos fundamentais de seu tipo, posteriormente se
diferenciavam mais e mais; o embrião possui sucessivamente em princípio as
propriedades do tipo, até que aparecem sucessivamente as propriedades da classe,
ordem, família, de gênero e espécie, até que surgem as características individuais;
assim o embrião primeiro é vertebrado, depois ave, ave terrestris, gallinacea, etc.
(JUNIOR, 2016, p.68, apud RADL, 1988).

Membro da academia russa de ciências, Von Baer, demonstrou cientificamente a
maturação do folículo de Graaf4 - a função do folículo consiste em proporcionar um ambiente
ideal para a manutenção da viabilidade, bem como o crescimento e a maturação da célula
“A foliculogênese é definida como o processo de formação, crescimento e maturação folicular, iniciando-se
com a formação do folículo primordial e culminando com o estádio de folículo maturado, também chamado
de folículo Graaf ou folículo dominante”. (SEIFER, 2008, p.6).
4
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germinativa feminina - relacionando-o ao desenvolvimento da vida nos mamíferos. Esses
estudos lhe renderam o status definitivo, e até hoje referenciado, de Pai da Embriologia
Moderna. (GOUVÊA, 2008, p.544).
A partir dessa breve contextualização e apontamento dos principais marcos históricos
do conhecimento biológicos sobre a origem e desenvolvimento do ser humano, resta
demonstrada a sequência da investigação básica e aplicada da biologia nas investigações
sobre o desenvolvimento dos seres vivos destacando-se o protagonismo da Embriologia na
ontogênese (aparecimento de um novo ser) humana até os primeiros anos do século XX.
A elucidação dos mecanismos causais do desenvolvimento embrionário perpetrada
pela Embriologia conjuntamente e em diálogo, por óbvio, com as demais, disciplinas
biomédicas

(Bioquímica,

Farmacologia,

Física,

Genética,

Imunologia,

Informática,

Microbiologia e outras), lançou os primeiros tons àquele “novo mundo” que mencionamos na
introdução do texto.
A biologia evolutiva do desenvolvimento pode ter sua origem traçada até a
Embriologia comparada do século XIX (ARTHUR, 2002). Ela constitui uma nova
abordagem para a compreensão da evolução da forma orgânica, que enfoca genes
que regulam o desenvolvimento e os efeitos de mudanças em seus padrões de
expressão sobre a forma dos organismos. (ALMEIDA, 2010, p.12).

Alguns processos biotecnológicos já são utilizados pelo homem desde a antiguidade.
Gusmão, Silva e Medeiros (2017, p.137) afirmam que:
O uso da biotecnologia iniciou-se com os processos fermentativos obtidos a partir de
microrganismos, cujo uso remete-se para muito antes do início da era Cristã. A
produção de bebidas alcoólicas pela fermentação de grãos de cereais já era
conhecida pelos sumérios e babilônios antes do ano 6000 a.C. e por volta do ano
2000 a. C., os egípcios, que já utilizavam o fermento para fabricar cerveja, passaram
a emprega-la também na fabricação de pão. (LIMA; MOTA, 2003).

Apesar da utilização da fermentação em épocas remotas, os agentes causadores deste
processo não eram conhecidos e ficaram ocultos por 6 milênios. Apenas no século XVII, o
processo começou a ser decifrado, quando o pesquisador Antom Van Leeuwenhock,
utilizando-se da visualização em microscópio, relatou a existência de seres tão minúsculos
que eram invisíveis a olho nu (LIMA; MOTA, 2003). Quase 200 anos depois, quando em
1876, Louis Pasteur comprovou que a causa das fermentações era provocada pela ação de
microrganismos e que cada tipo de fermentação era produzido por um microrganismo
específico e que estes podiam viver e se reproduzir na ausência de ar, é que se tornou obsoleta

36

e infundada a teoria da fermentação como processo puramente químico (BORZANI et al.,
2001).
Paralelamente ao desenvolvimento das teorias embriológicas, os caminhos
percorridos pela biologia molecular e posteriormente pela biotecnologia5, traçados de forma a
fazerem do descarte de embriões humanos uma prática cotidiana dos dias atuais, são também
referenciados por marcos paradigmáticos da genética médica.

2.3 Revolução Biológica: da seleção natural à reprodução humana assistida

Os conceitos e métodos científicos que culminaram nas técnicas de reprodução
assistida e, consequentemente, no descarte de embriões humanos, modificaram-se na medida
em que o homem foi adquirindo novos conhecimentos sobre o desenvolvimento dos seres
vivos.
Entre os vários acontecimentos espantosos que se sucederam durante esse período e
para os quais, como afirma a psicanalista Monette Vacquin, “nos falta tragicamente
compreensão de conjunto”, destacamos abaixo aqueles que dizem respeito mais diretamente à
reprodução humana assistida face à vinculação mais direta com o tema de investigação do
nosso estudo. (PERELSON, 2009, p.817).
O início da “Revolução biológica”, como alguns autores costumam nomear os últimos
dois séculos de desenvolvimento das ciências biomédicas, pode ser ilustrado pela publicação,
em 1859, por Charles Darwin, do livro A Origem das Espécies, (do original em inglês, On the
Origen of Natural Selection). O livro foi a síntese de mais de vinte anos de observações
realizadas por Darwin, muitas das quais realizadas ao longo de cinco anos a bordo de um
navio cuja expedição visava, pela primeira vez, fazer o levantamento cartográfico das costas
da parte sul da América do Sul. De acordo com Celeri,
5

O termo biotecnologia foi usado inicialmente em 1919, pelo engenheiro húngaro Karl Ereky (FERRO, 2010,
p.109), mas apenas em 1992, a partir da Convenção sobre Diversidade Biológica da Organização das Nações
Unidas (ONU), ratificada por 168 países, foi que se estabeleceu uma definição aceita majoritariamente pela
comunidade científica do mundo ocidental. De acordo com essa definição, entende-se por biotecnologia
“qualquer aplicação tecnológica que usa sistemas biológicos, organismos vivos ou seus derivados, para criar ou
modificar produtos e processos para usos específicos” (BRASIL, 2010, p.24). Além dessa definição, aceita
também pela ONU para a Agricultura e Alimentação (Food and Agriculture Organization of the United Nations
- FAO) e pela Organização Mundial de Saúde (World Health Organization - WHO), existem várias outras
definições para o termo.
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Ao concluir seu bacharelado e pronto para iniciar-se como pároco, candidatou-se a
acompanhar o Capitão Robert Friz Roy, em uma viagem pelo litoral da América do
Sul, a bordo de um navio de Sua Majestade, equipado com “modernos instrumentos
para investigação naturalista”. Embora Darwin não fosse o naturalista oficial da
missão, apresentava as qualificações necessárias: capacidade de coletar, observar,
anotar e confrontar. Assim, o jovem Charles viajou, financiado pelo pai, durante
cinco anos com o Beagle. Partiu em 27 de dezembro de 1831 e retornou em 2 de
outubro de 1836. Ao voltar para a Inglaterra trouxe consigo um diário de viagem
com mais de 770 páginas, cadernos de notas sobre geologia e zoologia, novas
espécies, caixas e mais caixas de ossos, aves, rochas e corais. Seus catálogos
listavam mais de 1.500 espécies conservadas em álcool, além de 3.907 peles, ossos e
outras espécies desidratadas. O trabalho de estudo, análise e reflexão sobre este
material duraria o resto de sua vida. (CELERI et al., 2010, p.561).

Naquele momento, Darwin estabeleceu, pela primeira vez, que as espécies se
modificavam pela ação seletiva do ambiente sobre as variações existentes na população. As
observações de Darwin deram conta que, os indivíduos de uma mesma espécie são diferentes
entre si, existindo assim uma luta pela sobrevivência por organismos da mesma espécie, de
forma que apenas os mais bem adaptados sobrevivem e geram descendentes. (FREITAS,
2012, p.55).
Nos dizeres do próprio Darwin:

Dei o nome de seleção natural ou de persistência do mais apto à conservação das
diferenças e das variações individuais favoráveis e à eliminação das variações
nocivas. As variações insignificantes, isto é, que não são nem úteis nem nocivas ao
indivíduo, não são certamente afetadas pela seleção natural e permanecem no estado
de elementos variáveis, como as que podemos observar em certas espécies
polimorfas, ou terminando por se fixar, graças à natureza do organismo e às das
condições de existência. (DARWIN, 2003, p.94).

Até então, antes da proposição de Darwin, a teoria aceita sobre a interpretação da
evolução das espécies era a proposta por Lamarck, que fundamentava o processo evolutivo
basicamente através de duas leis: a Lei do uso ou desuso e a lei da transmissão de
características adquiridas. A primeira lei, do uso ou desuso, predizia que determinadas partes
do corpo dos organismos vivos estariam submetidas à hipertrofia (aumento da estrutura) ou
atrofia (falta de desenvolvimento) a depender do maior ou menor uso ao qual estavam
submetidas. A segunda lei, da transmissão das características adquiridas, predizia que as
alterações provocadas em determinadas características do organismo, pelo uso e desuso
seriam transmitidas entre pais e filhos. Ou seja, as leis Lamarckianas sustentavam a ideia de
que o meio ambiente acabava por provocar a adaptação dos organismos através do uso ou
desuso de determinada característica que em razão de sua prevalência seria, por sua vez,
retransmitida aos descendentes. (SOARES, 1999).
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Os tratados e ensaios propostos por Darwin foram rapidamente disseminados não
apenas entre os cientistas como também junto ao público leigo, seu livro sobre a origem das
espécies foi traduzido inicialmente em seis idiomas, sendo discutido e debatido por
naturalistas e intelectuais. Poucos anos depois, especificamente em 1871, seu segundo livro
Descendência do homem e a seleção sexual, um tratado sobre a origem do homem, a seleção
sexual, as leis da variação e da hereditariedade e, seu terceiro livro, publicado em 1872, A
expressão das emoções no homem e nos animais sobre a evolução da mente, do
comportamento e das emoções, tanto do homem como de outros animais próximos do
humano, também ganharam notoriedade modificando o modo como o desenvolvimento
humano era até então percebido. (CELERI et al., 2010).
Segundo Mayr (2008), depois que Darwin propôs a teoria da descendência comum,
ocorreu uma explosão na pesquisa filogenética; áreas como a anatomia comparada e
a paleontologia, após 1860, passaram a se dedicar à busca da posição filogenética de
determinados táxons (grupos distintos de organismos), principalmente os primitivos
e diferentes. A teoria da origem comum estimulou os taxonomistas a investigar qual
o parente mais próximo de determinado grupo de organismos, para reconstruir seu
ancestral comum. “A maior parte das classificações atuais foi desenvolvida durante
o auge da anatomia comparada, no período imediatamente posterior a Darwin”.
(MAYR, 2008, p.194 in ZAMBERLAN, 2009, p.34).

A despeito da correção elementar do princípio descrito por Darwin, o darwinismo foi
complementado e afinado pelas diversas teorias evolucionistas do século XX, transformandose na teoria evolucionista atual. Não obstante, sua teoria foi amplamente criticada não
somente no campo científico propriamente dito, como também na área ideológica e religiosa
em todo o mundo. (CELERI et al., 2010).
Almeida (2010) nos ensina que, nos dias atuais, a biologia evolutiva já pacificou e
formou consenso em torno de três ideias principais: primeira, a ideia de que os seres vivos
evoluem e, além disso, que a evolução ocorre por descendência com modificação (de acordo
com Darwin); segunda, a tese de que todos os seres vivos são aparentados entre si; e terceira,
o importante papel desempenhado pela seleção natural como mecanismo evolutivo.
Atualmente, os debates e investigações dizem respeito à busca de entendimento sobre três
diferentes teses sobre a vida: Primeira, a seleção natural explica todos os fenômenos
evolutivos? Ou, em outras palavras, distintos mecanismos são necessários para a construção
de tal explicação, lado a lado com a seleção? Segunda, as grandes mudanças que vemos na
história da vida (que são chamadas de macroevolução) podem ser explicadas apenas a partir
da ação da seleção natural dentro das populações (o que chamamos de microevolução)? E
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terceiro, o processo evolutivo é sempre gradual ou ele pode ocorrer, de tempos em tempos, a
taxas mais rápidas? (ALMEIDA, 2010, p.10-11).
Importante, neste ponto, pontuarmos que as pesquisas jurídicas na contemporaneidade,
especialmente as que versam sobre temas da Bioética, enfrentam o grande desafio de se
ocuparem de questões que extravasam continentes próprios e pré-delimitados, de forma que a
compreensão da dimensão jurídica da questão que aqui nos propomos a tratar prescinde da
exposição, mesmo que sucinta, dessa variedade de pontos de vista e métodos científicos
traçados ao longo da história mais recente da humanidade. (HIRONAKA, 2003).
Outra pesquisa e descoberta paradigmática, que impulsionou o avanço das ciências
biológicas lançando novos contornos à compreensão do homem sobre si mesmo e sobre o
mundo, foi empreendida em 1865, por Gregor Mendel, com a Lei da Transmissão dos
Caracteres Hereditários. Gregor Mendel foi um monge agostiniano austríaco, nascido no
século XVIII, letrado em física, estatística e fisiologia vegetal, que dedicou muito anos de
vida ao estudo do cruzamento de plantas. Alguns pesquisadores também atribuem a ele a
inauguração da chamada era da genética moderna. A partir de seu mundialmente conhecido
estudo com ervilhas do gênero pissum, Mendel identificou determinados “fatores” que seriam,
cerca de cinquenta anos mais tarde denominados genes, enunciando três postulados sobre a
hereditariedade: independência dos caracteres, dominância e disjunção. (BOTEGGA, 2016,
p.70).
De acordo com a lei formulada por Mendel, dentro de determinadas condições, as
diversidades genéticas tendem a permanecerem constantes com o passar das gerações. Assim,
independentemente de um gene ser raro ou frequente, sua frequência permanecerá a mesma
com relação aos outros, desde que determinadas condições sejam mantidas. Por pura intuição,
poder-se-ia supor que características incomuns – chamadas no contexto da ciência biológica
de alelos raros - se tornariam cada vez mais raros e que alelos frequentes aumentariam cada
vez mais sua frequência, simplesmente por já serem raros ou comuns. (BRANDÃO;
FERREIRA, 2009). Alelos são segmentos homólogos de DNA, formas alternativas de um
mesmo gene e afetam a mesma característica de modo diferente. O alelo recessivo é
representado por letra minúscula, enquanto aquele dominante, por letra maiúscula, sendo
sempre representados por uma mesma letra. (FORTUNA et al., s. d.).
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Figura 6 - Representação de alelos ou seguimentos homólogos de DNA

Fonte: Site de Monitoria de Estudos Biológicos6

Em 1883, F. Galton, que curiosamente era primo de Darwin, dedica-se ao estudo da
hereditariedade biológica e cria o termo eugenia. A eugenia foi uma pretensão, inicialmente
formulada no final do século XIX, que visava, através de instrumentação matemática e
biológica, intervir na “qualidade” da linhagem da população, a exemplo do que se fazia com
cavalos, cães e outros animais, com objetivo de estimular a reprodução dos de “melhor
linhagem”, bem como desestimular ou impedir a reprodução daqueles que apresentassem
características degenerativas. (ROSE, 2010, p.632). A Eugenia visava inicialmente, por meio
de instrumentação matemática e biológica, intervir na “qualidade” da linhagem da população,
a exemplo do que se fazia com cavalos, cães e outros animais, com objetivo de estimular a
reprodução dos de “melhor linhagem”, bem como desestimular ou impedir a reprodução
daqueles que apresentassem características degenerativas. (ROSE, 2010, p.632).
Para Galton, a melhoria da raça humana seria consequência do estudo e
aperfeiçoamento das técnicas da hereditariedade:
[...] as aptidões naturais do homem são derivadas por hereditariedade [...]
consequentemente, assim como é fácil [...] obter por meio de cuidadosa seleção uma
raça de cães e cavalos dotada de capacidade peculiar para correr, ou qualquer outra
capacidade específica, seria também perfeitamente possível reproduzir uma raça de
homens altamente dotada, provendo casamentos criteriosos ao longo de várias
gerações consecutivas. (GALTON in STEPAN, 2005, p.31).
6

Disponível em: <http://www.lgqma.uff.br/monitorias/Gabriela/alelo.html>. Acesso em jun. 2017.
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A eugenia, segundo Munareto, durante a primeira metade do século XX foi difundida
por diversos países, assumindo diferentes referenciais na composição de suas propostas. De
qualquer forma, as diferentes estratégias visavam sempre diminuir as possibilidades de
nascimento de indivíduos portadores de características consideradas indesejáveis, visando o
“aperfeiçoamento” da raça humana. (MUNARETO, 2013).
Entre um acontecimento paradigmático eleito e outro, remetendo-nos mais uma vez,
especificamente, à reprodução humana assistida, data de 1890 a certificação dos
pesquisadores a respeito do primeiro relato de que uma reprodução humana assistida tenha
sido completamente exitosa. Os relatos dizem da fecundação de uma mulher com o sêmen do
seu próprio marido que fora realizada pelo médico inglês John Hunter. Já a primeira
inseminação artificial realizada por meio de doação de material espermático de pessoa
estranha a relação conjugal, aconteceu no estado da Pensilvânia, Estados Unidos da América,
pelo ginecologista americano Pancoast. (LEITE, 1995, p.31).
De volta aos eventos paradigmáticos, em 1892, Hans Driesch, descobriu que células
dissociadas de embriões de ouriço-do-mar no estágio de duas células resultaram em larvas
normais, embora menores. O que significa dizer que as células tinham igual potencialidade
para o desenvolvimento do embrião. Em outras palavras, a perda de células pelo ouriço do
mar não prejudicou a formação do embrião, porque foi compensada pelas demais. Esse
fenômeno ficou conhecido como regulação celular e, a partir desse conceito foi possível
verificar que os embriões de mamíferos seriam também regulados, à semelhança dos embriões
de ouriço do mar, até o estágio de divisão em oito células. Isso significa dizer que cada uma
das células do embrião, até esse estágio de divisão celular em oito células, seria capaz de
originar um embrião completo. Nesse sentido, e a contra senso, após finalizado esse estágio
de divisão celular, a diferenciação das células não permitiria a reconstituição do embrião
completo a partir de uma das células isoladas. (MOORE, 2014, p.5).
Inaugurando o novo século, e outros acontecimentos emblemáticos, W. Bateson, em
1908, propôs, pela primeira vez, o uso do termo genética. O termo foi primeiramente aplicado
numa carta de Willian Bateson à Adam Sedgewick, em 1905, quando o professor propunha
uma nova cadeira a ser criada na Universidade de Cambridge, que fosse voltada aos estudos
de hereditariedade e variação e denominada Genética. Em 1906, agora em uma conferência,
Bateson, voltou a usar o termo para o estudo da variação e fenômenos análogos. (ARAUJO,
2014, p.200). Logo em seguida, após cerca de três anos, o termo gene foi cunhado por
Wilhelm Johannsen. (REIS, 2009).
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De acordo com Reis,
Um gene é uma região do DNA formada por uma sequência de nucleotídeos capaz
de determinar ou influenciar alguma característica específica em um organismo. Os
nucleotídeos são compostos de uma base nitrogenada, uma pentose e um fosfato, e
são as unidades que formam a sequência do DNA ou RNA. No DNA, encontram-se
as bases adenina (A), guanina (G), citosina (C) e timina (T) e, no RNA, esta última é
substituída pelo uracil (U). As sequências de letras iniciais das bases representam as
sequências de DNA ou RNA. (REIS, 2009, p.364).

Já a palavra geneticização foi lançada em 1992, pelo sociólogo canadense Abby
Lippman, e diz respeito ao risco de discriminação e reforço das desigualdades impulsionados
pelos testes genéticos. (FAGOT-LARGEAUT, 2004). Atualmente, a geneticização da
sociedade diz respeito à crescente utilização do conhecimento genético na modulação das
relações sociais. Para Hebert Gottweis, toda e qualquer regulação política encontra-se de
forma direta ou indireta ligada aos estudos genéticos que acabam por influenciar a sociedade
do ponto de vista econômico, da produção de conhecimento e da medicina. Para ele, exemplo
claro dessa influência é a evolução dos chamados transgênicos. (GOTTWEIS, 2005).
Dois anos depois, ainda no primeiro quarto do século XX, Hardy, um matemático
inglês, e Weinberg, um médico alemão, publicaram um na Inglaterra e o outro na Alemanha,
concomitantemente, mas de forma independente, o teorema fundamental da genética das
populações, conhecido como Equilíbrio de Hardy-Weinberg ou Princípio do equilíbrio
gênico. O teorema estabelecia que apenas quando a população fosse muito grande e
panmítica7, isto é, quando os cruzamentos entre indivíduos de diferentes genótipos
ocorressem ao acaso e sem qualquer preferência, é que o equilíbrio se estabeleceria.
(ARAÚJO, 2014).
O geneticista F. J. Ayala (1934), da Universidade de Califórnia (EUA), compara o
princípio de Hardy-Weinberg com a primeira lei da mecânica de Newton, segundo o qual um
corpo em movimento mantém constante sua velocidade enquanto não houver intervenção de
nenhuma força externa. Os corpos sempre estão sujeitos a forças externas, mas a lei de
Newton é um ponto de partida teórico, importante para compreensão da Mecânica. O
princípio de Hardy-Weinberg aponta que, na ausência de fatores evolutivos, as frequências
gênicas se mantêm constantes em uma população teórica. Sempre há fatores evolutivos em
ação nas populações reais.

7

O termo decorre da junção do prefixo grego pan, todos, com o verbo do latim miscere, misturar.
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No entanto, essa lei é importante porque permite determinar quanto e como o
equilíbrio de uma população está sendo afetado pelos fatores evolutivos. O princípio
contradizia as afirmações mendelianas sobre as características genéticas das populações,
demonstrando, matematicamente, que, se não existissem fatores evolutivos atuando sobre uma
determinada população, suas frequências gênicas permaneceriam inalteradas e suas
proporções genotípicas atingiriam um equilíbrio estável, demonstrando uma relação de
constância ao longo do tempo.
Ainda nos primeiros anos de 1900, foi fundada em Londres a London Eugenics
Society, primeira organização a defender institucionalmente as ideias da eugenia. No Brasil, a
primeira instituição chamada eugenista foi fundada em 1918, com a inauguração da Sociedade
Paulista de Eugenia. Em sequência, em 1923, no estado americano da Virgínia e em 1927, no
estado da Califórnia, foram promulgadas as primeiras leis eugênicas das Américas impondo a
esterilização obrigatória de pessoas diagnosticadas como portadoras de taras hereditárias ou
doenças mentais. O Caso Buck vs. Bell, no qual um juiz da Suprema Corte, Oliver Wendell
Holmes, afirmou em seu veredicto expressamente ser a favor da esterilização de pessoas com
doenças mentais: - "três gerações de imbecis são suficientes" é tido como sendo modelar e
simbólico da cultura higienista e eugênica disseminada nos primeiros anos do século XX, nos
Estados Unidos da América, Europa e, mais tardiamente, por volta da década de 1970, no
Brasil. (DIWAN, 2007).
Os avanços nas técnicas de reprodução humana permitiram que a primeira
inseminação artificial europeia fosse realizada no Reino Unido8 no final dos anos de 1930.
Em 1945, a ginecologista Mary Barton publicou um artigo sobre seu programa de
inseminação, recebendo uma rejeição ampla, fundada em aspectos morais e médicos; em
1948, uma comissão discutiu o resumo da doação anônima de sêmen e concluiu que deveria
ser considerada criminosa (FIRTH, 2001, p.820).
As razões para condenar a Inseminação Artificial por Doador combinaram, à época,
a objeção religiosa à masturbação e à intrusão no sagrado sacramento do
matrimônio, temendo igualmente as possibilidades de eugenia, associada então à
agricultura. Os doadores de sêmen eram tidos como figuras suspeitas, e em 1960, o
Comitê Feversham, incumbido dos aspectos legais da IAD, afirmou que a doação de
esperma era “uma atividade que deveria atrair mais do que o usual da proporção de
psicopatas” (Firth 2001: 820), e que, embora aceita para o tratamento de alguns
casais, não era recomendável. (NOVAES, 2017, p.40).

8

Segundo Novaes (2017), entre 1978 e 1991, estima-se que tenham nascido, no Reino Unido, cerca de 8.700
bebês por meio de tratamentos envolvendo as Técnicas de Reprodução Assistida. (Novaes, 2017, p.40).
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Em 1933, a Alemanha Nazista9 promulgou sua primeira lei eugênica para a
esterilização obrigatória. De acordo com Gilson Lopes da Silva Júnior,
A legislação da eugenia adotada pelos nazistas foi escrita no Instituto Imperador
Guilherme de Antropologia, Genética humana e Eugenia (Forchunginstitut Kaiser
Wilhelm), e pela Sociedade Alemã de Pesquisa (Deustche Forschungsgemeinschaft).
A Sociedade Alemã era composta exclusivamente de alemães sadios e racialmente
inatacáveis, se eliminado a presença de qualquer elemento poluidor (os insanos, os
degenerados, os judeus e os ciganos). Para preservá-los em sua pureza, não havia
confraternização inter-racial. A mistura racial era vista como uma ameaça possível
de degenerar a raça superior. Segundo um dos pesquisadores anti-semitas, o
professor Clauss, havia um impedimento para esses casamentos mistos porque as
"almas raciais", a dos arianos e a dos judeus, por exemplo, jamais poderiam
compreender-se ou afinarem-se, mesmo quando nascia no mesmo país e falavam o
mesmo idioma. (SILVA JÚNIOR, 2012) [sic].

De acordo com o autor, de 1933 a 1941, pelo menos cinco leis foram decretadas na
Alemanha nazista visando à esterilização, eutanásia ou extermínio dos seres humanos
considerados inferiores: Em 14 de julho de 1933 entraram em vigor duas leis eugênicas. A lei
da Profilaxia dos Descendentes com doenças genéticas, regramento que autorizava a
esterilização à força das pessoas em caso de debilidade mental congênita, esquizofrenia,
loucura, transtorno maníaco-depressivo, epilepsia hereditária e alcoolismo grave. Especula-se
que a medida tenha atingindo cerca de dois milhões de pessoas. E a lei do subsídio ao
casamento que estimulava financeiramente as pessoas a constituírem casamentos "puros"
visando o nascimento de filhos também “puros”.
Em 15 de setembro de 1935, foi decretada a lei de proteção do sangue e da honra
alemã, que integrou as chamadas leis de Nuremberg, estatuindo a proibição de casamentos
mistos, especialmente com judeus, bem como qualquer relacionamento sexual entre alemães e
judeus. Os casamentos mistos foram declarados ilegais e os casais obrigados a se separarem,
como medida de precaução ante a possiblidade de nascimento de “exemplares de espécimes
humanos inferiores”. Em setembro de 1939, o nazismo autorizou a execução do Programa de
Eutanásia que outorgava poderes para que certos médicos executassem programa referenciado
como “morte misericordiosa” destinado aos loucos, doentes incuráveis, velhos senis e
menores excepcionais. O programa, no entanto, foi suspenso face à pressão exercida pelo
9

Alguns pesquisadores da Bioética identificam as sentenças proferidas pelo Tribunal de Nuremberg em 19 de
agosto de 1947, como sendo o marco de nascimento da Bioética. O Tribunal, em nove de dezembro de 1946,
julgou, dentre outros, vinte médicos considerados criminosos de guerra, devido aos experimentos realizados com
seres humanos na Alemanha Nazista. O Tribunal sentenciou sete médicos à pena de morte e divulgou um
documento que ficou internacionalmente conhecido como Código de Nuremberg. Oficialmente conhecido como
Tribunal Militar Internacional, o Tribunal de Nuremberg foi criado em agosto de 1945, num esforço conjunto de
autoridades Britânicas, Soviéticas, Americanas e Francesas com intuito de discutir o tratamento pós-guerra a ser
dado aos líderes nazistas.
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clero e igreja católica. Por fim, a quinta lei decretada em 1941, intitulada “Lei contra
estranhos à comunidade”, oriunda de um projeto do Ministério da Justiça Alemão, autorizava
a esterilização médica dos considerados antissociais. (GUERRA, 2006)
Nas palavras de Eduardo Szklarz,
A eugenia – tentativa de melhorar a espécie humana por meio de seleção genética e
controle da reprodução – é um dos capítulos mais sinistros na história da ciência. A
ideia já nasceu racista, na segunda metade do século 19, e começou a fazer vítimas
entre as décadas de 1910 e 1920. Nesse período, nada menos que 30 estados
americanos aprovaram leis para a castração de negros, imigrantes mexicanos,
criminosos e deficientes físicos ou mentais. O mesmo aconteceu na Europa, em
países como Suécia, Finlândia, Dinamarca e Noruega, e no Japão. Até no Brasil essa
maluquice acabou vingando. A Sociedade Eugênica de São Paulo, fundada em 1918,
defendia abertamente a necessidade de promover um “branqueamento” do povo
brasileiro. (SZKLARZ, 2014).

As ideias eugênicas, pode-se dizer impactaram sobremaneira o curso das ciências
biológicas e das ideologias sociais que associaram a ideia de desenvolvimento e progresso aos
ideais de “higienização” e “saneamento racial” que culminaram inclusive com o aparecimento
de teses e discussões “científicas” sobre questões sociais e racismo biológico. (MORGATO,
MACHADO, 2016)
Outra descoberta, considerada um divisor de águas no avanço das ciências e que
impactou sobremaneira as pesquisas e técnicas biomédicas, foi a descoberta do código
genético, em 1953. Crick e Watson praticamente fizeram com que a genética clássica passasse
a explicar os processos biológicos pela perspectiva de um novo âmbito, o do DNA,
inaugurando a chamada era da genética molecular.
Em 1953, James Watson e Francis Crick identificaram o DNA como o código genético
que define todas as características e o funcionamento dos organismos vivos. (REIS, 2009, p.
361).
Em 1962, Watson e Crick receberam o Prêmio Nobel de Medicina pela descoberta da
estrutura do DNA e, no mesmo ano, no Congresso CIBA com o resumo Man and his future,
Haldane, Muller e J. Huxley discutiram sobre métodos de deliberada modificação genética,
como inseminação artificial com esperma de doadores altamente qualificados geneticamente,
intervenções diretas na linhagem germinativa, modificações de células somáticas e
reprodução clonal. (MATTE, 1999). Vinte anos depois da identificação do DNA, em 1973,
foi descoberta a técnica do DNA recombinante, publicada por Stanley Cohen e Herbert Boyer,
“a técnica permitiu a criação de células artificialmente construídas para produzir proteínas
encontradas na natureza ou novas proteínas”. (REIS, 2009, p.361).
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Em março de 1968, Robert Edwards e Barry Bavister fertilizam o primeiro ovo
humano in vitro. Em 1971, Edwards, em colaboração com Steptoe, tenta implantar embriões
em mulheres, mas os experimentos foram sem sucesso; não obstante, em 1975, a dupla
consegue a primeira gravidez decorrente de fertilização, contudo a criança não chegou a se
desenvolver, porque a gravidez foi tubária. (MOURA, 2009, p.38).
A ciência avança a passos largos e, em decorrência dos avanços das técnicas de
manipulação genética e de pesquisas envolvendo seres humanos, intensificaram-se também os
estudos sobre fertilização in vitro (FIV), mediante coleta de óvulos e espermatozoides,
fertilização dos mesmos e formação de embriões fora do corpo humano para implantação
posterior à fecundação. (FERRAZ, 2008, p.36).
Em 1978, nasce na Inglaterra, fruto da experimentação no uso de técnicas de
fertilização in vitro, Louise Brown, a primeira bebê de proveta. De acordo com Machin “o
nascimento de Louise Brown em 1978, o primeiro bebê de proveta no Reino Unido resultante
de uma fertilização in vitro, desencadeou um debate sobre o reconhecimento legal de novas
práticas tecnológicas no campo da reprodução” (MACHIN, 2016, p.87). No Brasil, na
primavera de 1984, na cidade de São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, nasce
Ana Paula Caldeira, a primeira bebê de proveta da América Latina. Sua mãe, Ilza Maria, que
tinha na época 36 anos e tinha feito ligadura nas trompas por já ser mãe de cinco filhos, queria
ter um filho do segundo marido e decidiu participar com outras cinco mulheres do
experimento conduzido pelo médico Milton Nakamura, ainda experimental. (SCALQUETE,
2010, p.57).
Após o sucesso da técnica de fertilização que resultou no nascimento de Loise Brown
na Inglaterra, o procedimento pode ser repetido em várias partes do mundo, principalmente na
Austrália, França, Inglaterra e Estados Unidos. Segundo, Lorenzi (2016), de acordo com os
registros nacionais australianos, franceses e norte-americanos, no ano de 1988, o número
anual de procriações in vitro, era de 7.930, na Austrália; 12.972 casos, na França; 13.647, nos
Estados Unidos; e 8.514 casos, no Reino Unido. (LORENZI, 2016).
Em 1984, a Sociedade Americana de Fertilidade apresentou o primeiro relatório sobre
as implicações éticas do procedimento de fertilização in vitro. O relatório foi fruto do trabalho
de uma comissão formada por médicos, advogados, teólogos e cientistas sociais, instalada
pelo governo inglês para examinar as implicações éticas da reprodução assistida. (ÍDALO,
2012, p.147).
O relatório Warnock, resultante de um comitê criado para definir preceitos éticos e
legais associados com a reprodução assistida, propõe que as crianças nascidas a

47

partir de doação de material genético sejam definidas como legítimas, e o doador
não deve ter direitos ou responsabilidades parentais (TURKMENDAG et al., 2008).

Essa recomendação reforçava o princípio do anonimato e encorajava a doação e
proteção da privacidade familiar. O relatório, apesar de formalizar a ideia de que os
procedimentos de reprodução artificial deveriam ser legitimados pela sociedade, acabou por
criar muita desconfiança por parte da sociedade científica conservadora, já que a procriação
artificial abalroava-se com os princípios morais e éticos impostos à época. (LEITE, 1995,
p.21).
Gabriel Figueiró e Cheila Oliveira ensinam que as bases permissivas, hodiernamente
vigentes, sobre a fertilização in vitro foram lançadas nesse relatório que, em suma, estabelecia
que:
a fertilização in vitro para os cônjuges acometidos da infertilidade ou da esterilidade
passou a ser tratada como um procedimento ético; é permitido que qualquer cônjuge
recorra à técnica de fertilização “in vitro”, desde que seja assinado, previamente um
termo de responsabilidade e consentimento que envolverá as várias fases do
procedimento; é permitido de forma ética que seja realizado o exame científico com
os materiais genéticos doados para a finalidade da fertilização, mas desde que tal
exame seja realizado antes da introdução dos materiais no útero; não se admite que
os materiais genéticos não implantados no útero sejam manipulados por mais de 14
dias em laboratórios, podendo estes serem descartados sem exame científico; a
criopreservação do material genético fecundado é permitida e a sua transferência
para a doadora quando esta estiver no seu período de vida reprodutiva; os matérias
genéticos poderão ser doados para outro casal estéril, desde que seja renunciado
pelos doadores, assegurando a necessidade de um termo de confidencialidade entre
as partes, doadores e receptores, como ocorre nos casos de adoção; o procedimento
de doação de matérias espermáticos é considerado uma atitude ética e normal para as
mulheres. (LEITE, 1995, p.21-22 apud OLIVEIRA E FIGUEIRÓ, s.d.).

Como podemos observar, o relatório diferenciou os embriões antes dos 14 dias,
denominando-os pré-embriões, e após os 14 dias, chamando-os de embriões. De acordo com a
comissão relatora, essa diferenciação fez-se necessária por três motivos principais:
[...] primeiro, enquanto o embrião não estiver implantado no útero da mãe, não há
garantia certa de que possa prosseguir em seu desenvolvimento, porque não está
ainda alimentado pela mãe. [...]
Segundo, que até o 14a dia ainda não se formaram os sinais do que será o cérebro
[...]
Terceiro, que o embrião, logo após sua implantação, ocorre na possibilidade de
vir a ser dividido em dois provocando a ocorrência de gêmeos. (CORREA DA
SILVA, 2013, p.61-62).

Esses três argumentos serviram de base para a proposição de recomendações que
culminaram com a aprovação do uso de embriões humanos em pesquisas e num tempo limite
para que os embriões in vitro e in vivo sejam mantidos congelados antes de sua destruição.
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(CAZAROTTO, 2017, p.33). Até os dias atuais, o relatório é considerado um dos mais
importantes documentos que retrataram o advento histórico das formações de comitês e
comissão de Bioética, voltadas para as práticas da reprodução assistida.
Em 1997, a confirmação de uma nova tecnologia, que vinha sendo desenvolvida e
testada desde os anos 1950, ganhou grande repercussão da mídia, a clonagem da ovelha
Dolly. A clonagem de Dolly foi considerada um verdadeiro divisor de águas por ter sido
produzida com base no material genético de uma célula adulta ao invés de uma célula
embrionária.
A clonagem de embrião é a forma mais simples de obter um clone. Consiste na
replicação in vitro do processo de divisão celular natural que gera gêmeos idênticos
(univitelinos), com a posterior implantação dos embriões resultantes no útero de
“mães de aluguel”. O processo mais sofisticado, utilizado no caso da ovelha Dolly,
consiste na transferência do núcleo de uma célula somática (i.e., não reprodutiva)
para um óvulo cujo núcleo tenha sido retirado. Com alguma manipulação química, o
óvulo passa a se comportar como um ovo fertilizado e pode ser implantado. (REIS,
2009, p.365).

Do ponto de vista da ciência médica, a aplicação mais relevante das técnicas de
clonagem é a terapêutica, utilizada na produção de células-tronco. A técnica consiste em
“substituir o núcleo de um óvulo pelo de uma célula somática, sem, contudo, implantá-lo”.
Quando a célula resultante desse processo se multiplica em laboratório, são produzidas as
chamadas células-tronco pluripotentes que são capazes de fabricar células de diversos tecidos.
(REIS, 2009, p. 366). Assim, a clonagem terapêutica pretende gerar uma linhagem celular que
seja idêntica ao material genético de outra pessoa para que possa ser usada em algum
tratamento.
Nas palavras de Freire de Sá,
A clonagem terapêutica destina-se à criação de embriões com a mesma carga
genética da pessoa que disponibilizou o material com a finalidade de se obter
células-tronco (com todas as suas perspectivas regenerativas) absolutamente
compatíveis. Dessa maneira, estabelece-se a possibilidade do desenvolvimento de
tecidos para fins terapêuticos sem o infortúnio da rejeição (MINAHIM, 2009)
(FREIRE DE SÁ, 2017, p.5).

Importante pontuarmos que, a despeito da inventividade e avanço das técnicas de
clonagem humana, não existe atualmente qualquer vinculação direta entre a utilização de
células-tronco embrionárias geradas por meio da clonagem e a criação de tecidos e órgãos
humanos. O que se tem é a defesa da essencialidade de um ambiente de permissibilidade e
responsabilidade para continuidade do desenvolvimento científico. (FREIRE DE SÁ, 2017,
p.6).
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No que diz respeito à legalidade e limites éticos das pesquisas que utilizam células
tronco embrionárias, no Brasil, a Lei de Biossegurança, normativo federal editado em 2005,
permite o uso para pesquisas e terapias das células-tronco obtidas de embriões humanos
produzidos por fertilização in vitro e não-utilizadas no respectivo procedimento. O Supremo
Tribunal Federal se posicionou, em 2008, declarando que as pesquisas com células-tronco
embrionárias não violam o direito à vida, tampouco a dignidade da pessoa humana.
Em sequência, o ano de 1988, foi também memorável pelo lançamento do Projeto
Genoma Humano (PHG), que propunha mapear o patrimônio genético do homem, nos
Estados Unidos da América, patrocinado pelo National Institutue of Health (NIH) e pelo
Department of Energy (DOE). No mesmo ano, um físico americano, R. Seed, pioneiro nas
experiências com transferências de embriões, anunciou na comunidade científica que
pretendia clonar seres humanos utilizando uma técnica desenvolvida por ele e sua equipe na
Escócia. (BARCHIFONTAINE, 2010, p.43).
O PGH é um consórcio internacional de pesquisas liderado pelos Estados Unidos
que se iniciou em 1990. Embora se fale de um projeto globalizado, os Estados
Unidos participam com dois terços da pesquisa; Inglaterra, França, Alemanha,
Canadá e Japão com quase todo o restante de projetos, sendo pouco significativa a
participação de outros países. Nesse consórcio, os dados são tornados públicos e os
resultados parciais – as sequências genéticas – são disponibilizadas rapidamente por
via eletrônica. (CORREA, 2002, p.278).

O primeiro esboço do Projeto Genoma Humano10 foi anunciado em 13 de fevereiro de
2001. (JOAQUIM, 2013). Até o momento, os avanços da pesquisa genômica, segundo o
National Human Genome Research Institute (2011) proporcionaram: 1) a determinação da
ordem, ou a sequência de todas as bases de DNA, ou seja, genoma humano; elaborou mapas
que mostram a localização dos genes para as seções principais de todos os cromossomos, ou
seja, os mapas de ligações; elaborou versões complexas e de alcance na investigação sobre a
hereditariedade e variações genéticas. (CARVALHO, LAGUARDIA, MACHADO, 2017).
Em fevereiro de 2004, pesquisadores da Coréia do Sul e dos Estados Unidos
anunciaram terem clonado um embrião humano e extraído dele as células-mãe embrionárias.
De acordo com alguns teóricos, com esse passo, a clonagem para fins terapêuticos deixou de
ser apenas uma teoria, transformando-se em realidade, fazendo com que a viabilidade da
clonagem reprodutiva mostre-se “assustadoramente” próxima de nós. (PERELSON, 2009, p.
817).
10

As informações produzidas pelo Projeto Genoma Humano (PGH) estão organizadas e acessíveis gratuitamente
na Internet através do site: < https://www.genome.gov/>
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Nos dias atuais, os avanços da ciência embriológica, da biologia celular e da genética
molecular, conjugados com todos os demais ramos da ciência biológica e médica, permite-nos
afirmar, categoricamente, que o desenvolvimento humano é um processo contínuo que se
inicia quando o ovócito11 (óvulo) de uma fêmea é fecundado por um espermatozoide de um
macho. O crescimento e o rearranjo celular transformam o ovócito fecundado, o zigoto, uma
célula altamente especializada e totipotente, em um organismo humano multicelular. Esse
processo é dividido em dois períodos: o chamado período pré-natal (antes do nascimento) e
pós-natal (após o nascimento). O desenvolvimento pré-natal, por sua vez, divide-se em duas
fases; fase embrionária – da 1ª a 8ª semana de vida – e fase fetal – da 9ª ao nascimento. .

Figura 7 - Períodos críticos do desenvolvimento humano pré-nascimento

Fonte: DINIZ et. al, 2014, p.686.

Essa primeira célula, decorrente da fusão das células feminina e masculina, tem em
seu núcleo o DNA, condensado e organizado em cromossomos, com toda a informação
11

Célula germinativa ou sexual feminina produzida nos ovários. Quando maduro, o ovócito é denominado
ovócito secundário ou ovócito maduro.
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genética necessária e suficiente para novamente gerar um novo ser, e logo após a fecundação,
começa a se dividir: uma célula em duas, duas em quatro, e assim por diante. Até a fase de
oito células, cada uma delas é potencialmente capaz de se desenvolver em um ser humano
novo e completo. Quando entram na fase de divisão de oito a dezesseis células, as células,
denominadas nessa fase de blastocisto, diferenciam-se em dois grupos distintos. Um grupo de
células que originarão a placenta e os anexos embrionários e outro grupo que dará origem a
uma massa de células, que originarão o embrião propriamente dito. (ZATS, 2004, p.247-248).
Na fase de blastocisto, que ocorre por volta do quarto dia após a fecundação, o
embrião tem cerca de cem células. Essas células-tronco embrionárias são
pluripotentes, ou seja, capazes de gerar todos os tipos de tecidos que formam o
organismo humano. A fonte mais comum dessas células para pesquisa e uso
terapêutico são embriões doados, não utilizados em processos de fertilização in
vitro. Além de serem pluripotentes, as células-tronco embrionárias são encontradas
em grandes quantidades e são superiores também em facilidade de manipulação e
rendimento. Por isso, há o interesse de cientistas em todo o mundo em obter
permissão para trabalhar com elas, apesar da polêmica envolvida no uso de embriões
para fins de pesquisa. (REIS, 2009, p.366).

Os genes que controlam essa diferenciação e o processo que leva essa mudança de
comportamento celular ainda são desconhecidos. O que se sabe é que uma vez diferenciadas,
as células manterão as mesmas características daquela que as originou, isto é, células de
fígado vão originar células de fígado, células musculares vão originar células musculares e
assim por diante. Apesar de o número de genes e de o DNA ser igual em todas as células do
corpo humano, os genes nas células diferenciadas se expressam de maneiras diferentes em
cada tecido, isto é, a expressão gênica é específica para cada tecido. (ZATS, 2004, p.248249).
De certa forma, e elegendo especificamente os eventos centrais que possibilitaram o
desenvolvimento das técnicas de reprodução humana assistida, sem desconsiderar, entretanto,
outros importantes acontecimentos e até mesmo outros recortes temporais e organizacionais a
respeito da evolução das biotecnologias, foram esses os principais marcos da chamada
revolução biológica experimentada pela humanidade nos últimos 150 anos.
Imperioso ainda destacarmos três pontos relevantes que, embora não se refiram
diretamente à evolução das biotecnologias, dizem respeito às novas conformações sociais
experimentadas nos últimos anos de desenvolvimento das sociedades humanas: a nova
conformação das famílias, a diminuição da taxa de fecundidade no mundo e o envelhecimento
populacional.
Nas atuais conformações familiares, incluem-se casais homossexuais e também
pessoas solteiras cuja situação de ausência de filhos não tem relação direta com a infertilidade

52

medicamente definida, situação que precisa ser considerada em toda e qualquer reflexão sobre
RHA. Quanto à diminuição da taxa de fecundidade no mundo, relaciona-se à estimativa do
número médio de filhos que uma mulher teria ao longo de seu período reprodutivo. Para que a
reposição populacional seja assegurada com relação ao número de pessoas no planeta, a taxa
de fecundidade não pode ser inferior a 2,1 filhos por mulher12. Conforme dados do Fundo de
População das Nações Unidas (UNFPA) divulgados no Relatório sobre a Situação da
População Mundial em 2015, a taxa de fecundidade é de 2,52 filhos por mulher, o que
significa que a taxa de fecundidade da população mundial, em um futuro próximo, tende a
ficar abaixo da taxa de reposição. Quanto ao envelhecimento populacional, é entendimento
pacífico que a população mundial, especialmente nos países desenvolvidos sofrerá os
impactos do processo de envelhecimento.
O gráfico abaixo sintetiza os dados publicados por pesquisadores do International
Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), na Áustria, resultado de uma pesquisa que
realizou projeções de longo prazo [de 2000 a 2300], da população mundial. As projeções por
idade e sexo levaram em consideração um amplo conjunto de hipóteses de fecundidade e três
cenários de mortalidade com base em expectativa de vida máxima de 90, 100 e 110 anos.

12

As duas crianças substituem os pais e a fração 0,1 é necessária para compensar os indivíduos que morrem
antes de atingir a idade reprodutiva.
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Gráfico 1 - Cenário de expectativa de vida de 90 anos

Fonte: GIETEL-BASTEN et al., 2013.13

De acordo com o gráfico, a população mundial em 2000 era de 6,05 bilhões de
habitantes e a TFT era de 2,53 filhos por mulher. Caso a taxa de fecundidade se mantenha por
volta de 2,5 filhos, a população mundial chegaria a 15,1 bilhões em 2100, 33,5 bilhões em
2200 e 71,0 bilhões de habitantes, em 2300. Por outro lado, caso a TFT caia para dois filhos
por mulher, a população mundial chegaria a 10,3 bilhões em 2100, 9,9 bilhões em 2200 e 9,0
bilhões de habitantes em 2300. Ou seja, a depender do aumento ou diminuição de 0,5 filhos
por mulher ocorreria a explosão, estabilização ou implosão populacional.
Esses três pontos destacados relacionam-se com a crescente demanda pelas técnicas de
RHA em todo o mundo, na medida em que o padrão de diminuição da taxa de fecundidade
mundial vincula-se diretamente ao aumento da procura pelas técnicas de RHA. O Brasil, de
acordo com dados do último senso demográfico realizado em 2010, registra taxa de

13

Very long range global population scenarios to 2300 and the implications of sustained low fertility.
Demographic Research, V. 28, Art. 39, 2013, p.1145-1166. Disponível em: <http://www.demographicresearch.org/volumes/vol28/39/>. Acesso em jun. 2017.
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fecundidade de 1,90 filho por mulher. São apontadas como causas ou principais razões para
essa queda diversos fatores que se somam, como a larga disseminação de práticas
contraceptivas, adiamento da maternidade para depois dos 30 anos de idade em razão da
entrada da mulher no mercado de trabalho – fator esse diretamente vinculado ao aumento da
procura pelas técnicas de RHA – o aumento do custo de se manter a prole e a prolação de
padrões de consumo desarrazoado. (ROCHA, 2016).
Não restam dúvidas, portanto, de que todos esses avanços, especialmente as novas
técnicas de reprodução humana assistida, exigem um posicionamento da comunidade
científica em face aos inúmeros questionamentos do ponto de vista bioético erigidos. Para o
Direito Ambiental, cuja vocação de conservação do meio ambiente ecologicamente
equilibrado para as presentes e futuras gerações não seria diferente, vez que precisa
operacionalizar e dar respostas a várias das novas situações que se apresentam, visando
precipuamente a melhora da saúde e qualidade de vida humana sem perder a perspectiva de
uma tutela voltada intrinsicamente para o futuro. (RAMOS, 2014).
Por fim, e antes de especificarmos as diferentes técnicas de Reprodução Humana
Assistida (RHA), das quais decorrem os chamados embriões excedentários, a fim de
referendar a necessidade do Direito Ambiental, enquanto ciência autônoma do Direito,
também se ocupar de formular respostas jurídicas e lançar luzes aos problemas bioéticos
despontados com a evolução das técnicas de RHA, vejamos o que dizem Bruno Torquato e
Maria de Fátima Freire a respeito da biodiversidade.
A biodiversidade, que pode ser entendida como toda a gama de organismos vivos
existentes no planeta, de forma a destacar a essencial vinculação e interdependência
entre as espécies. Dito de outra forma: a biodiversidade representa o complexo
sistema de variabilidade biológica, que abrange desde os seres humanos, passando
por outras espécies animais, vegetais, fúngicas, protistas, bacterianas ou mesmo
viróticas. (NAVES, SÁ, 2011, p.64).

Como podemos observar, os autores se alinham a uma perspectiva de compreensão do
mundo que coloca o ser humano não apenas vinculado, mas verdadeiramente integrado às
demais espécies de seres vivos, de forma que suas interferências, inclusive aquelas que
ocorrem exclusivamente na espécie e no organismo humano, impactam diretamente no meio
ambiente.
Essa visão do homem como parte integrante do meio ambiente, denominada pela
doutrina ambiental de biocentrismo, em oposição ao antropocentrismo (que coloca a natureza,
ou seja, todas as demais espécies submetidas aos interesses e pretensões do homem), é
corroborada por José Roque Junges, que faz minuciosa análise das discussões éticas no

55

âmbito da ecologia ponderando que o modelo de organização econômico-industrial e políticosocial da sociedade humana perpetrado, que conduziram a humanidade às grandiosas
descobertas tecnocientíficas, resultou também nos graves problemas ecológicos - buracos na
camada de ozônio, aumento gradativo da temperatura da superfície terrestre, degelo das
calotas polares, mutações climáticas, desertificação de imensas regiões, desaparecimento
crescente de espécies vegetais e animais, escassez de água, dentre outros - , revelando um
novo paradigma civilizacional que exige uma mudança de postura ética da humanidade.
(JUNGES, 2001).
Para o filósofo,
O paradigma ecológico significa uma crítica radical à autonomia solipsista da
modernidade e uma proposta de percepção da realidade em suas inter-relações e não
como pura soma de entidades individuais. Amplia a pura perspectiva intersubjetiva
dos humanos e tenta incluir também a consideração das interdependências e
interligações com os seres vivos e com os ecossistemas e a biosfera. (JUNGES,
2001, p.46).

Nesse contexto, o descarte de embriões excedentários, oriundos das técnicas de RHA,
constitui-se objeto de investigação e consequentemente de tutela do Direito Ambiental a partir
de uma perspectiva ambiental,
que consiste em um modo de ver o mundo no qual se evidenciam as inter-relações e
a interdependência dos diversos elementos na constituição e manutenção da vida.
Assim, a medida em que as possibilidades de intervenção do homem na natureza e
na própria natureza humana, como no caso das técnicas de RHA emerge em
contrapartida a necessidade de tutela das tensões e conflitos que se apresentam.
(WOLKMER, 2011, p.214-215).

Essa visão é necessária porque cria condições para podermos interpretar, compreender
e aplicar o Direito Ambiental na normatização do descarte de embriões humanos
excedentários oriundos das técnicas de RHA.
Leonardo Boff (2012, p.107), ao falar em sustentabilidade, defende a existência de um
conceito sistêmico que associa o planeta terra a todas as comunidades ecológicas, saberes,
desenvolvimento, consciência e vida de todos os seres vivos. Para ele, sustentabilidade é “(...)
toda ação destinada a manter as condições energéticas, informacionais, fisicoquímicas que
sustentam todos os seres, especialmente a Terra viva, a comunidade de vida e a vida humana”.
De acordo com essa concepção holística do meio ambiente, cada parte afetaria o todo e viceversa de forma que a manutenção do capital natural do planeta prescinde da continuidade do
processo evolutivo.
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3 O INÍCIO DA VIDA HUMANA

O início da existência, o momento elementar que institui a vida humana, o instante
da encetadura de formação e desenvolvimento de um novo ser humano, mostra-se, nesse
contexto, uma grande questão de fundo que se relaciona com a presente pesquisa. Visto que a
depender do ponto de vista adotado, científico, religioso ou filosófico, o descarte de embriões
humanos pode ou não significar uma tomada de decisão pela vida ou morte.

3.1 Panoramas e abordagens

A depender da abordagem pretendida, o início da vida pode ser classificado sobre
vários vieses recebendo diferentes classificações. Apresentaremos quatro panoramas possíveis
de teorização sobre o momento inicial de formação do ser humano, bem como as diferentes
abordagens, exemplificadamente, de cada uma delas.

3.1.1 Perspectiva Científica

Do ponto de vista da ciência, não existe consenso sobre o ponto de início da vida.
Alguns especialistas em reprodução humana adotam o critério celular, reconhecendo a vida
desde a fecundação; outros atribuem à nidação o momento elementar de instituição da vida;
alguns neurocientistas preferem a hipótese de que a formação do cérebro é o marco inicial;
existem ainda aqueles que atribuem ao momento em que o coração bateu pela primeira vez o
instante inicial da vida. (RIBEIRO, 2010, p.29).
Barchifontaine especifica cinco vieses de resposta científica a respeito do início da
vida humana. A saber:
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1. Visão genética: a vida humana começa na fertilização, quando espermatozoide e
óvulo se encontram e combinam seus genes para formar um indivíduo com um
conjunto genético único. Assim é criado um novo indivíduo, um ser humano com
direitos iguais aos de qualquer outro. É também a opinião oficial da Igreja Católica.
2.Visão embriológica: a vida começa na terceira semana de gravidez, quando é
estabelecida a individualidade humana. Isso porque até 12 dias após a fecundação o
embrião ainda é capaz de se dividir e dar origem a duas ou mais pessoas. É essa
ideia que justifica o uso da pílula do dia seguinte e contraceptivos administrados nas
duas primeiras semanas de gravidez.
3. Visão neurológica: o mesmo princípio da morte vale para a vida. Ou seja, se a
vida termina quando cessa a atividade elétrica no cérebro, ela começa quando o feto
apresenta atividade cerebral igual à de uma pessoa. O problema é que essa data não
é consensual. Alguns cientistas dizem haver esses sinais cerebrais já na 8ª semana;
outros, na 20ª.
4.Visão ecológica: a capacidade de sobreviver fora do útero é que faz do feto um ser
independente e determina o início da vida. Médicos consideram que um bebê
prematuro só se mantém vivo se tiver pulmões prontos, o que acontece entre a 20ª e
a 24ª semana de gravidez. Foi o critério adotado pela Suprema Corte dos EUA na
decisão que autorizou o direito ao aborto.
5. Visão metabólica: afirma que a discussão sobre o começo da vida humana é
irrevelante, uma vez que não existe um momento único no qual a vida tem início.
Para essa corrente, espermatozoides e óvulos são tão vivos quanto qualquer pessoa.
Além disso, o desenvolvimento de uma criança é um processo contínuo e não deve
ter um marco inaugural. (BARCHIFONTAINE, 2010, p.43 e 44).

Como podemos perceber, as respostas científicas apresentadas pelo autor já sinalizam
a complexidade dos desafios impostos e as dificuldades experimentadas por aqueles que se
propõem a discutir sobre a vida e a morte do ser humano. Cada uma dessas visões, genética,
embriológica, neurológica, ecológica e metabólica14 expressa o resultado de trocas sincréticas
entre elementos teológicos, construções ideológicas e interesses político-econômicos fruto da
construção cultural das sociedades. (BRAGA, 2013).

3.1.2 Perspectiva Religiosa

14

Existem outras proposições de diferenciar e categorizar as teses científicas que dependem da bibliografia
consultada.
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Na perspectiva da religião, as posições são tão diferentes quantas são as religiões que
conhecemos e tão divergentes como também o são as crenças a respeito daquilo que é
sobrenatural.15
O Catecismo da Igreja Católica, quando trata do tema do embrião humano, diz que:
“visto que deve ser tratado como pessoa desde a concepção, o embrião deverá ser defendido
em sua integridade, cuidado e curado, na medida do possível, como qualquer outro ser
humano” (CAT, n.2273).
Mais uma vez, Barchifontaine enumera e descreve as principais respostas religiosas
sobre o início da vida humana:
1. Catolicismo: a vida começa na concepção, quando o óvulo é fertilizado, formando
um ser humano. Por mais de uma vez, o papa Bento XVI reafirmou a posição da
Igreja contra o aborto e a manipulação de embriões. Segundo o papa, o ato de “negar
o dom da vida, de suprimir ou manipular a vida que nasce é contrário ao amor
humano”.
2. Judaismo: “A vida começa apenas no 40° dia, quando acreditamos que o feto
começa a adquirir forma humana”, diz o Rabino Shamai, “Antes disso, a interrupção
da gravidez não é considerada homicídio”. Dessa forma, o judaísmo permite a
pesquisa com células-tronco e o aborto quando a gravidez envolve risco de vida para
a mãe ou resulta de estupro.
3. Islamismo: o início da vida acontece quando a alma é soprada por Alá no feto,
cerca de 120 dias após a fecundação. Mas há estudiosos que acreditam que a vida
tem início na concepção. Os muçulmanos condenam o aborto, mas muitos aceitam a
prática, principalmente quando há risco para a vida da mãe. E tendem a apoiar o
estudo com células-tronco embrionárias.
4. Budismo: a vida é um processo contínuo e ininterrupto. Não começa na união de
óvulo e espermatozoide, mas está presente em tudo o que existe – nossos pais e
avós, as plantas, os animais e até a água. No budismo, os seres humanos são apenas
uma forma de vida que depende de várias outras. Entre as correntes budistas, não há
consenso sobre aborto e pesquisas com embriões.
5. Hinduísmo: alma e matéria se encontram na fecundação e é aí que começa a vida.
E como o embrião possui uma alma, deve ser tratado como humano. Na questão do
aborto, hindus escolhem a ação menos prejudicial a todos os envolvidos: a mãe, o
pai, o feto e a sociedade. Assim, em geral se opõem à interrupção da gravidez,
menos em casos que colocam em risco a vida da mãe. (BARCHIFONTAINE, 2010,
p.46).

Válido ressaltarmos ainda, que a doutrina espírita se posiciona contrária ao uso de
células-tronco embrionárias em pesquisas ou em terapias, e recomenda o uso das célulastronco presentes no indivíduo adulto e no cordão umbilical para experimentações da ciência.
15

O Brasil possui uma rica diversidade religiosa e segundo o último Censo do IBGE realizado 64,6% dos
brasileiros professam a fé Católica Apostólica Romana, 22,2% a fé evangélica, 2% a espírita, 0,3% a Umbanda e
Candomblé, 8% não professam qualquer fé religiosa e 2,7 % professam outras fés ou religiosidades. (IBGE censo Demográfico de 2000).
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O espiritismo, assim como o catolicismo, acredita que o início da vida se dá com a
fecundação, relacionando, entretanto, a concepção ao momento de encarnação no qual o
espírito passa a comandar os processos de desenvolvimento do embrião humano16 (AQUINO,
2009).

3.1.3 Perspectiva Filosófica

Do ponto de vista filosófico, não existe consenso sobre o que é a vida, tampouco como
ela se inicia. Barchifontaine, por exemplo, ante a incerteza biológica e filosófica em responder
“o que é a vida”, propõe, com intuito de analisar justamente os problemas éticos relacionados
ao descarte de embriões, uma análise do ponto de vista da dignidade humana. Suas
justificativas para que a análise se dê pela perspectiva da dignidade humana são cinco.
Primeiro, ele atribui à dignidade humana o status de “herança histórica de civilização”, sendo,
por isso, e em consequência disso, um elemento comum a todos os seres humanos. Segundo,
porque uma análise pelo viés da dignidade humana se faz por via negativa, ou seja, por meio
de situações reais de indignidade e desrespeito, que acabam gerando situações que exigem
respeito. Terceiro, porque uma abordagem com foco na dignidade humana se mostra essencial
para definição dos direitos humanos e também para o enfrentamento dos novos problemas da
Bioética e da ética do ambiente, uma vez que dignidade implica solidariedade. Quarto, porque
a dignidade introduz um elemento de harmonia e ordem reconectando o homem com o mundo
16

A Carta de Princípios Bioéticos publicada em 2005 pela Associação Médico Espírita do Brasil considerando
que: “1) A vida é um bem outorgado por Deus, a qual todos têm direito; 2) O espírito inicia a nova encarnação
na fecundação e passa a comandar a embriogênese, em todas as fases, até o término da gestação;3) De acordo
com O Livro dos Espíritos, existem embriões que possuem ou não espíritos destinados à reencarnação; 4) Não
existe consenso científico relativo à clonagem humana e terapêutica e também nas manipulações genéticas”,
resolve e declara que são direitos dos embriões: 1) Os direitos do embrião começam com a fecundação; 2)
Somos contrários a qualquer método de anticoncepção que interrompa a embriogênese a partir da fecundação; 3)
Somos contrários à qualquer intervenção, terapêutica ou não, que interrompa a gestação em qualquer fase, exceto
quando houver risco de morte para a mãe; 4) Nos casos de gravidez com mas formações congênitas (anencefalia,
hidrocefalia, cardiopatias, meningomielocele e outras) recomenda-se orientação à mãe e envolvidos para que
conduzam a gestação até o seu termo; 5) Somos favoráveis aos métodos de controle de natalidade que impeçam
a fecundação, como, por exemplo, anticoncepcionais orais e barreiras (preservativos e diafragma), método
Ogino-Knauss; 6) Como ainda não existem meios para identificar quais os embriões congelados que possuem
ligações com espíritos reencarnantes, todos devem ser preservados; 7) Somos contrários, no momento atual, à
clonagem humana, tanto reprodutiva quanto terapêutica, tendo em vista que não podemos realizar experiências
em anima nobili (seres humanos vivos); 8) E preciso implantar um trabalho preventivo de orientação sexual
pelas AMEs, junto aos pais e educadores, bem como às crianças e adolescentes.(ASSOCIAÇÃO MÉDICO
ESPÍRITA DO BRASIL).
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vivo e sensível representado pela vida animal e vegetal. Por último, em quinto, a perspectiva
da dignidade humana possibilita o alargamento das concepções do que é ser humano e do que
é a comunidade, sem a qual o ser humano não subsiste. (BARCHIFONTAINE, 2010, p.4345).
O autor, apoiando-se na noção de ética de responsabilidade de Hans Jonas, que postula
“age de tal maneira que a máxima de sua ação permita a perpetuação dos seres humanos no
planeta” (JONAS, 2004), conclui então que a dignidade humana é, assim, “um conceito
evolutivo, dinâmico, abrangente, a tomada de consciência da pertença de todos ao gênero
humano”. (BARCHIFONTAINE, 2010, p.46).
Outra chave de leitura possível do ponto de vista filosófico nos é apresentada por Hans
Jonas (2004), que propõe um panorama de compreensão da busca humana por explicações a
respeito da origem da vida, a partir de três recortes temporais e ideológicos principais17.
O primeiro recorte diz do olhar do ser humano primitivo em que a vida era
interpretada como sendo natural, primária, cabendo à morte o protagonismo das dúvidas e
enigmas. “Seja como for, acima de tudo o ser humano estava convencido de que a vida está
presente em tudo quanto existe.” (JONAS, 2004, p.18). Esse primeiro contorno é substituído
apenas a partir do período renascentista e início do pensamento moderno, quando as
indagações a respeito da morte cedem lugar para os enigmas relacionados à vida,
desencadeando a formulação ao longo dos séculos de várias hipóteses e teorias sobre o início
da vida.
O segundo recorte contempla período que vai do século XVII ao XIX, momento em
que as inquietações humanas relativas à origem da vida e da natureza assumem feição
cartesiana. Rene Descartes, representante unanimemente referenciado do chamado período
mecanicista, “procurou compreender a natureza por meio dos princípios matemáticos,
construindo a ideia do universo como uma máquina que obedece a leis deterministas e
universais”. (RAMOS, 2014, p.38). A vida e a natureza eram “construídas de forma a
funcionar da maneira como funcionam” (JONAS, 2004, p.52), ou seja, eram pura matéria
física que seguiam igualmente leis deterministas e universais. Vistas sob a lente mecanicista, a

17

Importantíssimo que fique claro que a breve narrativa aqui apresentada não pretende contar qualquer
continuação linear rumo ao presente, menos ainda ao futuro. “O pensamento evolutivo sofre consequências de
uma ciência da vida cada vez mais heterogênea, um emaranhado de diversas disciplinas, subdisciplinas, teorias,
conceitos, argumentos, corpos de provas e montagens experimentais, divididas em controvérsias sobre algumas
questões bastante fundamentais”. (ARAUJO, 2015, p.100-101) por isso não podemos perder de vista outras
tantas considerações sobre fatos e juízos de valor de forma a não hierarquizamos cegamente os processos
evolutivos.
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vida era concebida como “uma estrutura mecânica determinada em cada caso – o tipo de
organismo dado – e concebia a vida do animal em questão como função dessa estrutura, como
o rendimento da máquina”. (JONAS, 2004, p. 56).
Por fim, o terceiro recorte, evidenciado a partir do século XIX, com as teorias que
anunciavam, e ainda anunciam, a origem da vida, são as chamadas transformismo ou teorias
da evolução. Com diversos marcos e representantes, as teorias lamarckiana e darwinista, já
comentadas no capítulo anterior, são as mais propaladas. Num período mais recente,
intitulado por alguns pesquisadores de Neodarwinismo (CAPONI, 2005; SGRECCIA, 2009),
a genética passou a adquirir proeminência no pensamento evolutivo.

3.1.4 Perspectiva Ética levando-se em conta o embrião humano

Quanto ao ponto de vista ético, especificamente relacionado ao embrião18, o autor
argumenta que assim deve-se traduzi-lo: “O embrião humano é um membro da comunidade
moral e, se sim, quais as condições?” E nos apresenta três respostas possíveis:
1. O embrião humano deve ser considerado como pessoa e pertence à comunidade
moral. Essa posição não reconhece diferença de estatuto moral entre os diversos
estados de desenvolvimento humano (embrião, feto, recém-nascido, criança,
adulto...). Desde a concepção, o óvulo fertilizado se torna membro da comunidade
moral humana. Assim, o embrião humano é sagrado. Essa posição ética condena a
pesquisa experimental sobre os embriões bem como o aborto.
2. O embrião humano é uma coisa. Essa posição, sem dúvida, cresceu por causa das
novas técnicas de reprodução artificial. O embrião in vitro pode ser transferido,
congelado, estocado, utilizado com fins de pesquisa.
3. O embrião humano é uma simples entidade biológica se ele não for investido de
um projeto parental de criança, mas é uma pessoa potencial se ele for investido de
um projeto de criança. Se ele não for investido de um projeto de criança, o embrião
fica uma simples entidade biológica e pode ser empregado como material com fim
de experimentação científica. (BARCHIFONTAINE, 2010, p.47-48).

Por fim, o doutor em enfermagem acrescenta que o que se coloca como absolutamente
central na discussão ética a respeito do embrião é a indagação: “O embrião em estágio muito
precoce de desenvolvimento é vida?”, concluindo que a resposta será dada de forma diferente

18

Alves e Salin (2016, p.167) afirmam que a condição de vulnerabilidade do embrião necessita e suplica um
acolhimento responsável e incondicional. Os autores analisam, com base na perspectiva do filósofo Emmanuel
Lévinas, a condição existencial do embrião humano, concluindo ser ele portador de um sentido e de um rosto
que carece ser protegido e acolhido. Recomenda-se a leitura.
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por cada uma das perspectivas possíveis. Para a igreja católica, a resposta seria sim, existe
vida desde a concepção; para os judeus, ditos “mais liberais”, prevalece o cuidado com a
saúde da gestante em caso de conflito; para os cientistas, a gama de respostas é variável e o
autor prefere referenciar a definição de embrião apresentada por René Frydman, professor da
Universidade de Paris V, dizendo que embrião é “potencialidade de pessoa”, “um quase nada”
que pode se tornar “um quase tudo”. “Portador de um projeto de família, ele é sagrado. Sem
projeto, sem futuro, ele não é um nada, mas ‘um quase nada’”. (BARCHIFONTAINE, 2010,
p.49).
Como podemos perceber, a questão se mostra demasiado complexa e controvertida.
Em verdade, nem mesmo o vocábulo “vida” possui origem consensualmente determinada. De
acordo com Schram (2010), a raiz latina vita, da qual descente a palavra vida em português,
contém em uma única raiz dois conceitos que são interrelacionados, no entanto, distintos. O
de vida orgânica, ou do grego zóe, comum a todo e qualquer ser vivo, e o de bíos, que diz
respeito à vida exclusivamente humana. O autor explica que o termo grego bíos dimensiona as
características simbólicas, morais e políticas que singularizam a espécie humana, enquanto o
termo zoé integra a humanidade como sendo parte ou membro da comunidade “zoológica”, ou
seja, que se encontra, assim como os demais seres vivos, submetida às leis naturais do
universo. (SCHRAM, 2010 apud RAMOS, 2014).

3.2 Teorias dogmático-jurídicas sobre o marco inicial da vida humana

Que a vida seja objeto de proteção constitucional e infraconstitucional no âmbito da
legislação interna e internacional19 em termos legais, não existem controvérsias. Não obstante,
a delimitação sobre o início da vida humana não recebe, na grande maioria dos textos legais,
qualquer tratativa expressa, o que ocasiona dissensões diversas e numerosas em cada um dos
ramos do Direito. Ao direito civil, por exemplo, o exato início da vida importa na medida em
que o termo inicial da personalidade da pessoa humana tem desdobramentos inequívocos nos

De acordo com Ramos, “[o] direito à vida é um dos direitos humanos mais frequentemente retratados em
documentos e tratados internacionais. No âmbito da Organização das Nações Unidas, ONU, a Declaração
Universal dos Direitos Humanos (DUDH), de 10 de dezembro de 1948, considerada como uma norma comum a
ser adotada por todos os povos e nações e a primeira a estabelecer a proteção internacional dos direitos humanos,
estabelece em seu art. 3º que todo ser humano tem direito à vida. (ONU, 1948)” (RAMOS, 2014, p.44).
19
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direitos sucessórios e patrimoniais. Ao penal, o momento que inaugura a existência humana
tem repercussões na tipificação ou não, por exemplo, do crime de aborto. Ao direito
constitucional, de forma mais contundente e universalizante, a compreensão sobre o epílogo
da vida humana desponta como verdadeiro rumo ético a ser seguido e adotado pelos demais
ramos do Direito. Conquanto, dentre os diversos embates doutrinários, o que se relaciona
diretamente com nosso objeto de investigação, descarte de embriões excedentários
provenientes das técnicas de reprodução humana assistida, é a controvérsia a respeito do
início da personalidade da pessoa natural.
Como forma de esclarecimento, salientamos que não elegemos como objetivo
principal deste estudo discutir (1) as teorias da personalidade traçadas pela doutrina civilista,
tampouco (2) examinar os horizontes de valorização da pessoa humana na proteção dos
direitos do nascituro, contudo, a compreensão jurídica sobre a questão dos embriões
excedentários provenientes de técnicas de RHA prescinde dessa prévia compreensão.
Ademais, a importância e, principalmente, atualidade desses dois temas, que
ultrapassam a temática do descarte de embriões excedentários provenientes das técnicas de
RHA, reverberando nas esferas jurídicas e políticas do país, hodiernamente com muita
intensidade, também impõe a incursão temática que a seguir discutiremos. Ainda,
preambularmente e a título de exemplo, a respeito da atualidade do debate; no dia 26 de
novembro de 2016, a 1ª turma do STF deferiu um pedido de Habeas Corpus (HC) impetrado
por um médico e outros réus que atuavam em uma clínica clandestina de aborto na região de
Duque de Caxias (RJ). Como nos adverte Freire (2017), mesmo que a decisão comentada não
tenha efeito vinculante, o julgamento dá indícios e abre precedentes: ao votar pelo
deferimento do HC, o ministro Luís Roberto Barroso firma entendimento pela
descriminalização da interrupção da gravidez nos três primeiros meses de gestação. A decisão
teve repercussões imediatas na esfera política, vez que o presidente da Câmara dos
Deputados, Rodrigo Maia, fez um pronunciamento na Sessão legislativa do dia 27 pedindo
aos seus pares que instaurassem o quanto antes uma Comissão Especial para estudo do tema.
(FREIRE, 2017).
Quanto à valorização da vida humana20, o primado da dignidade da pessoa humana,
consagrado no art. 1º, inc. III, da Constituição Federal de 1988, como sendo um dos
20

Sobre o Princípio da dignidade da pessoa humana para o Direito Civil Brasileiro, Tartuce (2007) recomenda o
texto de Maria Celina Bodin de Moraes, intitulado O princípio da dignidade humana, disponível em MORAES,
Maria Celina Bodin de (Coord.). Princípios do direito civil contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. E,
sobre o Princípio da dignidade da pessoa humana na Constituição Federal de 1988, ver BARROSO, Luís
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fundamentos da República Federativa do Brasil, é identificado pelos mais diversos
constitucionalistas e civilistas brasileiros como premissa norteadora do ordenamento jurídico,
fundamental, que serve para coordenar os demais princípios e normas vigentes no país,
devendo sua proteção abranger o direito a saúde, a vida e ao desenvolvimento saudável de
todos incluindo-se o do nascituro.
É importante observarmos também, a título de considerações iniciais sobre o tema
deste tópico, que a nomenclatura adotada pela doutrina jurídica brasileira defende
abertamente, ou senão, ao menos parte da premissa de terem como aceitas, uma das teorias
sobre o início da vida humana21. A própria terminologia adotada para referenciar o novo ser
humano, embrião, pré-embrião, nascituro, feto, recém-nascido, já indica uma tomada de
decisão e postura ante a concepção de evolução do ser humano e aquisição da condição de
pessoa completa. (CANOLA, 2009, p.66). Válido sobre isso observarmos que, na doutrina
moderna civil de outros países de língua latina como Portugal, Itália e França são utilizadas
expressões “nascituro concebido” e ‘nascituro não concebido”, ou seja, diferentemente da
doutrina civilista brasileira, a delimitação entre concebidos e não concebidos encontra-se
explicitada. (MADEIRA, 2005).
Muitas vezes, os posicionamentos implícitos sobre o início da vida humana e o não
enfrentamento direto dos conceitos que fundamentam o direito do novo ser humano
contribuem por fragilizar a doutrina jurídica ambiental podendo dar margens a conclusões
dissociadas das premissas de proteção ao novo ser arguidas.
Atentos então à atualidade do tema, à centralidade reconhecimento da força do
Primado da Dignidade da Pessoa Humana entre os doutrinadores brasileiros e das intencionais
nomenclaturas atribuídas ao novo ser humano em formação, analisaremos brevemente o
debate da doutrina civilista brasileira no que diz respeito ao início da vida humana.
Para a doutrina civilista, a personalidade jurídica é considerada atributo essencial do
ser humano, vinculado justamente aos direitos e deveres reconhecidos a todas as pessoas pela
ordem jurídica (NADER, 2012, p.286). O início e fim da personalidade das pessoas naturais,
Roberto. A dignidade da pessoa humana no direito constitucional contemporâneo: natureza jurídica,
conteúdos mínimos e critérios de aplicação. Versão provisória para debate público. Mimeografado, p.3, 2010.
Disponível
em:
<http://www.luisrobertobarroso.com.br/wpcontent/themes/LRB/pdf/a_dignidade_da_pessoa_humana_no_direito_constitucional.pdf> Acesso em jun. 2017.
21
Oportuno enfatizarmos, mais uma vez, as fases de desenvolvimento humano
anteriores ao nascimento propostas pela Embriologia, conforme quadro apresentado
por Diniz (2014), ilustrado no primeiro capítulo: fase pré-embrionária, que ocorre
nas duas primeiras semanas da gestação; fase embrionária, tecnicamente
denominado o período da terceira à oitava semana; fase fetal, que compreende da
nona à trigésima oitava semana.
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ou seja, quando se inicia e termina o exercício dos direitos e deveres atribuídos às pessoas,
entes únicos, são marcados pelo nascimento com vida e pela morte, de acordo com os arts. 2º
e 6º do código civil brasileiro.
Dispõe o Código Civil, Lei 10.406, de 2002: Art. 2º. A personalidade civil da pessoa
começa do nascimento com vida; todavia a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do
nascituro. E o artigo 6º: “Art. 6º. A existência da pessoa natural termina com a morte;
presume-se esta, quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura de sucessão
definitiva” (BRASIL, 2002).
A previsão legal visa determinar o momento a partir do qual as pessoas são capazes
para exercer direitos e obrigações, constituindo-se o nascimento um evento certo e esperado.
(CASSETTARI, 2006, p.228).
No entendimento de Eduardo de Oliveira Leite (1995), que faz uma análise
estritamente jurídica da questão, existe uma ligação inequívoca e direta entre o destino dos
embriões excedentários e o conceito de nascituro. O autor diz que, conforme prescrito no art.
4º do Código Civil brasileiro, a personalidade civil do homem tem início a partir do seu
nascimento com vida. Não obstante, e apesar de realmente a lei civil dispor expressamente
que a vida se inicia desde a concepção do nascituro, existem, pelo menos, cinco teorias
principais que se contrapõem à ideia natalista de Leite.
Uma que sustenta o início da vida a partir da fecundação; outra, que reivindica que a
vida humana se daria a partir da nidação22; a terceira, que defende que a vida humana teria
início na terceira semana de gestação, quando tem fim a primeira fase de divisão celular; a
quarta corrente, que reivindica o início da vida humana a partir da formação dos pulmões; e a
quinta, que sustenta a ideia de que a vida começa com o início da formação das primeiras
terminações nervosas no organismo multicelular. (SALES, 2014, p.2).
Em suma, as teorias da personalidade discutem o momento ideal para declarar o início
da personalidade da pessoa humana, adequando quando os indivíduos passam a existir para o
mundo do direito. Uma parte da doutrina, representada por ícones da doutrina civilista
clássica, como Miguel Reale, Serpa Lopes, Vicente Ráo, Silvio Rodrigues, Eduardo Espínola,
Pontes de Miranda e Caio Mário da Silva, defendia que o nascituro não possuía existência
própria, diante a necessidade de vinculação ao corpo materno que o sustenta, elegendo,
dessarte, a teoria natalista. A teoria concepcionista é aquela que sustenta que o nascituro é
22

O fenômeno conhecido como nidação é a fixação do produto da concepção no útero materno, a partir do qual,
se iniciará o processo para a formação de todos os anexos necessários para o seu desenvolvimento. (DOURADO
apud SILVA, 2010, p. 31).
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pessoa humana, tendo direitos resguardados pela lei desde a concepção, tendo como adeptos,
dentre vários outros, Juny Chinelato, Novaes Hironaka e Maria Helena Diniz. (TARTUCE,
2007).

3.2.1 Natalismo

A primeira teoria referenciada em nossos estudos concerne ao nascimento do infante
com vida. Também denominada de teoria fisiológica, seus adeptos delimitam o início da vida
humana a partir do momento que o indivíduo nasce vivo, tornando-se um ser autônomo
desvinculando do sistema circulatório e respiratório da mãe23. Para essa corrente, a vida teria
início com o término da gestação, mas desde que o recém-nascido tenha sobrevivido ao parto.
Os doutrinadores civilistas adeptos dessa corrente de pensamento, Sílvio Rodrigues, Caio
Mário da Silva Pereira, San Tiago Dantas e mais recentemente Sílvio de Salvo Venosa,
partem de uma interpretação literal do Código Civil em suas disposições sobre a
personalidade jurídica, para concluírem que o nascituro não é considerado pessoa.
(TARTUCE, 2007).
A partir da análise do que dispunha o art. 4º, do Código Civil de 1916: “A
personalidade civil do homem começa do nascimento com vida; mas a lei põe a salvo desde a
concepção os direitos do nascituro” e do que dispõe o art. 2º, do Código Civil de 2002: “A
personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a
concepção, os direitos do nascituro”, a corrente natalista atrelava a questão da personalidade à
necessidade de vida.
Serpa Lopes afirma que, “[a]ntes do nascimento, portanto, o feto não possui
personalidade. Não passa de uma spes hominis. É nessa qualidade que é tutelado pelo
ordenamento jurídico, protegido pelo Código Civil e acautelado pela curadoria do ventre.
(SERPA LOPES, 1989, p.176).
Nessa mesma linha, Pontes de Miranda postula que,

23

Para constatação de vida, em casos de dúvida se o recém-nascido nasceu vivou ou morto, verifica-se se ele
chegou a respirar. Realiza-se exame clínico denominado docimasia hidrostática de Galeno que atesta se as
paredes alveolares foram ou não infladas, para constatar se houve passagem de ar nos pulmões e então atestar se
houve vida. (FREIRE, 2017).
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No útero, a criança não é pessoa, se não nasce viva, nunca adquiriu direitos, nunca
foi sujeito de direitos, nem pode ter sido sujeito de direito (=nunca foi pessoa).
Todavia, entre a concepção e o nascituro, o ser vivo pode achar-se em situação tal
que se tem de esperar o nascimento para se saber se há algum direito, pretensão,
ação, ou exceção que lhe deveria ter ido. Quando o nascimento se consuma, a
personalidade começa. (PONTES DE MIRANDA, 1976).

No natalismo, os direitos do nascituro vinculam-se fortemente a um viés patrimonial e
de cessão de direitos. O nascituro não é considerado pessoa, possuindo apenas expectativa de
direitos que só se concretizam por intermédio do nascimento com vida.
Tartuce, aduzindo especificamente às técnicas de reprodução assistida, corrobora que
“a teoria natalista está totalmente distante do surgimento das novas técnicas de reprodução
assistida e da proteção dos direitos do embrião. Também está distante de uma proteção ampla
de direitos da personalidade, tendência do Direito Civil pós-moderno”. (TARTUCE, 2007,
p.8).

3.2.2 Concepcionismo

Para a teoria concepcionista, o termo inicial da vida humana se dá pela invasão do
óvulo pelo espermatozoide, visto que, seria nesse momento que se consolidaria o genótipo do
novo ser, ou seja, com a fecundação o novo código genético estaria formado, formando-se
nesse momento o embrião. Nas próprias palavras de Ferraresi (2007), “[...] o código genético
ou genótipo está presente desde a concepção, portanto o embrião humano é pessoa a partir da
concepção ou fecundação.” (FERRARESI, 2007, p.75).
Renata da Rocha esclarece que,
A teoria concepcionista, considerando a primeira etapa do desenvolvimento
embrionário humano, entende que o embrião possui um estatuto moral semelhante
ao de um ser humano adulto, o que equivale a afirmar que a vida humana inicia-se,
para os concepcionistas, com a fertilização do ovócito secundário pelo
espermatozoide. A partir desse evento, o embrião já possui a condição plena de
pessoa, compreendendo, essa condição a complexidade de valores inerentes ao ente
em desenvolvimento. (ROCHA, 2008, p.75).

Adepta ao concepcionismo, e seguindo essa mesma linha de raciocínio, Leslei
Magalhães afirma que
A biologia confirma que as três funções do princípio vivificador (alma ou morfé) de
todo ser humano estão presentes no zigoto, a partir da formação de seu núcleo de 46
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cromossomos. Ditas funções são: a função unitiva, a função motora e a envolvente.
(MAGALHÃES, 2012, p.98).

Costa, por sua vez, nos ensina que: “os defensores dessa teoria buscam respaldo
jurídico, no atual Código Civil, no Código Civil de 1916, na Constituição Federal de 1988 e
em tratados internacionais, como o Pacto de São José” (COSTA, 2016, p. 4).
Nesse ponto, assim como na teoria natalista, os doutrinadores lançam mão do que fora
consignado pelo legislador no art. 2º, do Código Civil de 2002, contudo, considerando
preceituam que “A personalidade civil do homem começa do nascimento com vida; mas a lei
põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro” (BRASIL, 2002), visto que, não seria
possível falar em direitos do nascituro sem reconhecer o próprio nascituro como um sujeito de
direito.
Nas palavras de Machado,
Atribuir direitos e deveres significa afirmar personalidade. Tanto a segunda parte do
art. 2º, que é exemplificativo, como outras normas do Código reconhecem
expressamente ao nascituro direitos e status (como o de filho, por exemplo) e não
expectativas de direitos. [...]. O nascimento com vida apenas consolida o direito
patrimonial, aperfeiçoando-o. (MACHADO, 2008 apud COSTA, 2016, p.301).
Em razão destes três pontos considerados essenciais: primeiro, a não
taxatividade do código civil; segundo, a previsão expressa de direitos e status
atribuídos ao nascituro; e terceiro, o próprio conceito de personalidade24, alguns
doutrinadores, como Ives Gandra da Silva Martins, entendem que o Código Civil
adotou a teoria concepcionista. No que se refere à proteção constitucional, que teria,
na mesma medida, cunho concepcionista, segundo os apoiadores dessa corrente, o
art. 5º traria em seu bojo a proteção e salvaguarda da vida de maneira geral, o que
incluiria, também por mero exercício de lógica, a vida intrauterina. Tartuce (2007),
no entanto, vai mais adiante e defende a ideia de que a Constituição Federal, ao
prever, em seu art. 225, a proteção do Bem Ambiental, do meio ambiente
ecologicamente equilibrado, objetivando a sadia qualidade de vida das presentes e
futuras gerações, protege os direitos do nascituro. O autor afirma que “justamente
diante da proteção dos direitos das futuras gerações, o que engloba as pessoas
concebidas e não nascidas, denota-se hoje a existência de direitos transgeracionais
ou intergeracionais, consagradores do princípio da equidade intergeracional”.
(TARTUCE, 2007).

Para o autor, a professora Maria Helena Diniz (2005, p.10) expressou uma construção
perfeita, quando indicou, sem margem para desacertos, que o nascituro tem “personalidade
jurídica formal – relacionada com os direitos da personalidade; mas não personalidade
jurídica material– relacionada com os direitos patrimoniais”, que só se adquire por meio do
nascimento com vida, visto que a aquisição de direitos patrimoniais está justamente
condicionada ao evento futuro e incerto que é o nascer com vida. (TARTUCE, 2007).
Para Freire (2017), “falar sobre a personalidade é pressupor o momento fundamental para surgimento do
sujeito de direito, com capacidades patrimoniais e extrapatrimoniais, conferindo toda proteção resguardada pelo
ordenamento jurídico.” (FREIRE, 2017).
24
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Por fim, quanto à vinculação do concepcionismo à Convenção Interamericana de
Direitos Humanos25, norma de proteção internacional, o argumento gira em torno dos ditames
do artigo quarto do documento que reivindica que toda pessoa tem o direito de que se respeite
sua vida, devendo esse direito ser protegido pela lei em geral, desde o momento da
concepção. (COSTA, 2016).
Assim sendo, podemos concluir, portanto, que, para os adeptos da teoria
concepcionista, o estágio de embrião é só mais um dos vários estágios de desenvolvimento da
pessoa humana, ou seja, do feto, compreendido como nascituro. Dessa forma, o embrião,
mesmo que não implantado, “representa apenas o continum do mesmo ser que não se
modificará depois do nascimento, porque desde o momento da concepção, já existe vida.”
(BORGES, 2009, p. 103).
Da mesma forma, e por mero exercício de lógica, o embrião não implantado seria, na
mesma medida, considerado pessoa, para fins jurídicos, de forma que qualquer destino
diverso ao da implantação em um útero, atingir-lhe-ia frontalmente os direitos de pessoa
humana. (BORGES, 2009, p.105).

3.2.3 Nidação

A teoria da nidação pressupõe o marco inicial da vida humana a partir da fixação do
óvulo fecundado na parede uterina, adotando o entendimento de que dada a impossibilidade
da célula fecundada desenvolver-se fora do útero, seria a nidação o verdadeiro encetamento
da vida.
Cristiane Beuren Vasconcelos explica que,

Esta teoria apregoa que somente a partir da nidação (fixação) do ovo no útero
materno é que começa, de fato, a vida. Tendo em vista que esta fase começa em
torno do sexto dia – quando começam a ocorrer as primeiras trocas materno-fetais –
e termina entre o sétimo e o décimo segundo dia após a fecundação, pela doutrina da
nidação do ovo, enquanto este estágio evolutivo não for atingido, existe tão somente

25

A Convenção Americana de Direitos Humanos é um tratado internacional também chamado de Pacto de San
José da Costa Rica, que foi assinado em 22 de novembro de 1969, na cidade de San José, na Costa Rica, tendo
sido ratificado pelo Brasil em setembro de 1992. A convenção internacional procura consolidar entre os países
americanos um regime de liberdade pessoal e de justiça social, fundado no respeito aos direitos humanos
essenciais, independentemente do país onde a pessoa resida ou tenha nascido. (BRASIL, 1992).
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um amontoado de células, que
(VASCONCELOS, 2006, p.35).

constituiriam

o

alicerce

do

embrião.

Ou seja, diferentemente do que a teoria concepcionista apregoa, a teoria da nidação
impõe como marco inicial da vida um momento posterior à fecundação, cerca de 7 a 12 dias
após a fecundação do óvulo pelo espermatozoide.
Se for analisado o processo de reprodução humana natural, fertilização in vita26, é
possível se traçar uma linha temporal no qual em um primeiro momento ocorre a
fecundação fora do útero, em um segundo momento se inicia a “jornada” do produto
da concepção ao útero materno, e em um terceiro momento se dá a efetiva fixação
deste na parede do útero materno (nidação). (COSTA, 2016, p.307).

Necessário destacarmos que a teoria da nidação é referendada, hodiernamente, pelo
Código Penal Brasileiro, como sendo o marco inicial da vida. Essa afirmação pode ser feita,
mesmo não havendo literalidade do diploma legal penal pátrio quanto a isso, diante da
interpretação dos artigos 124 a 126, do Código Penal, que tipificam o crime de aborto. Aborto
consiste no ato de interromper a gravidez, colocando fim à vida intrauterina, e
consequentemente, destruindo o fruto da concepção. Se for analisado o processo de
reprodução humana natural, fertilização in vita, é possível traçar uma linha temporal em que,
em um primeiro momento, ocorre a fecundação fora do útero; em um segundo momento,
inicia-se a “jornada” do produto da concepção ao útero materno; e em um terceiro momento,
ocorre a efetiva fixação deste na parede do útero materno (nidação). De acordo com o
conceito de aborto apresentado, qualquer ato praticado contra o zigoto antes da terceira etapa,
ou seja, antes da nidação, é considerado atípico. (CAPEZ, 2008, p.123).
De acordo com o Decreto-Lei 2848, de 7 de dezembro de 1940, incisos I e II do artigo
128 do Código Penal brasileiro, não é crime e não se pune o aborto praticado por médico
quando não há outro meio de salvar a vida da gestante, ou quando a gravidez é decorrente de
estupro ou outra forma de violência sexual. Atualmente, a gestante pode solicitar ingerência
do poder judiciário para autorizar a interrupção da gravidez caso comprovada a ocorrência de
anomalia fetal grave com inviabilidade de vida extrauterina do feto. (FEBRASGO). Além
disso, o Código Penal Brasileiro em seu artigo 128, II, traz a figura de permissibilidade do
aborto no caso de risco de morte para a gestante ou em caso de gravidez resultante de estupro.
(JUNIOR, 2017, p.1.190).

26

Processo natural de fertilização.
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Essa é a justificativa para a livre comercialização das chamadas “pílulas do dia
seguinte” que impedem a nidação do zigoto na parede uterina promovendo sua descamação
antecipada. Os remédios podem agir antes ou depois do processo de fertilização. Como já
analisamos antes a fertilização ocorre quando o espermatozoide se une a um óvulo nas
trompas do aparelho reprodutor feminino. Após isso, o ovo fertilizado se encaminha para o
útero, dando início, nesse trajeto, a sua própria divisão celular (desenvolvimento). Mas a
mulher só é considerada grávida quando, além da fecundação, ocorrer a nidação, que é a
fixação do ovo no útero. Após isso, ele passa a ser chamado de embrião. (JUNQUEIRA,
2010).

3.2.4 Teoria do desenvolvimento do sistema nervoso central

A teoria do desenvolvimento do sistema nervoso central, também referenciada como
teoria dos primeiros indícios do sistema neural, apresenta como termo inicial da vida humana
o momento em que o embrião desenvolve seus primeiros vestígios de formação dos órgãos e
do sistema nervoso. (CANOLA, 2009, p.62).
Nas palavras de Fernanda dos Santos Souza,
Esta teoria sustenta como principal defensor o biólogo contemporâneo Jaques
Monod, prêmio Nobel de Biologia em 1965, o qual defende que, por ser o homem
um ser fundamentalmente consciente, não é possível admiti-lo como tal antes do
quarto mês de gestação, quando se pode constatar, eletroencefalograficamente, a
atividade do sistema nervoso central diretamente relacionado à possibilidade de
possuir consciência. (SOUZA, 2010, fls.100).

Por sua vez, Luís Roberto Barroso, embora congruente com a ideia de Fernanda dos
Santos Souza, a respeito da imprescindibilidade da atividade cerebral para caracterização da
vida humana, entende que a atividade encefálica ocorreria inicialmente por volta do 14º dia
após a fecundação:

Se a vida humana se extingue, para a legislação vigente, quando o sistema nervoso
para de funcionar, o início da vida teria lugar apenas quando este se formasse, ou,
pelo menos, começasse a se formar. E isso ocorre por volta do 14º dia após a
fecundação, com a formação da chamada placa neural. (BARROSO, 2007, p.8).
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No mesmo sentido, Canola concorda com Barroso e pondera “esse evento ocorre após
duas semanas da fecundação, tendo os preceitos defendidos por esta corrente resultando na
criação do termo pré-embrião”. (CANOLA, 2009, p.62).
De acordo com Barchifontaine, essa é a posição defendida pelo filósofo Peter Singer,
ao equiparar o embrião à coisa,
Para defender esse argumento, Singer usa os critérios de início e fim da vida
humana. Desde os anos de 1960, a morte cerebral tornou-se o novo critério de
morte. Segundo Singer, precisamos aplicar o mesmo princípio para definir o início
da vida humana. Se a vida humana termina com a desaparição definitiva das funções
cerebrais, ela deve iniciar com a aparição das primeiras funções cognitivas ligadas à
organogênese cerebral: se a medicina reconhece que a perda funcional do cérebro é
uma base suficiente para declarar que não há mais uma pessoa viva no corpo, então
por que não utilizar o mesmo critério na outra extremidade da existência? Singer
sugere que o embrião seja considerado como uma coisa, e não como pessoa, até a
aparição das primeiras funções cerebrais. (BARCHIFONTAINE, 2010, p.48).

Essa teoria tem especial relevância para nossa pesquisa, visto que foi com base nessas
proposições científicas a respeito do início da vida que, há exatos dez anos, e em pontual
contraposição ao início da vida, a lei n. º 9.434/97, que se estabeleceu, no ordenamento
jurídico brasileiro, parâmetros para o termo final da vida humana, a morte. O objetivo da lei
foi o de disciplinar a remoção de órgãos e tecidos para fins de transplantes e terapias no país.
Assim, desde 1997, a lei estabelece em seu art. 3º,

Art. 3º 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. (BRASIL, 1997).

Ou seja, a lei estabeleceu que a morte, marco final da vida humana, caracteriza-se pela
interrupção do fluxo sanguíneo do tronco encefálico e encéfalo, originando a chamada morte
encefálica. Não obstante, de acordo com a Resolução n° 1.480/97, do Conselho Federal de
Medicina, a morte encefálica, para ser atestada, deve: (1) ter causa conhecida; (2) ser
certificada por dois médicos de equipes diferentes; (3) obter duas avaliações clínicas,
específicas, de acordo com a faixa etária do paciente; (4) ser, necessária e obrigatoriamente,
anunciada aos familiares do paciente. (BRASIL, 2017, p.5).
Costa e Júnior postulam, portanto, que,
[...] conclui-se que a vida humana começa com o desenvolvimento do sistema
nervoso central. É da essência do ser humano o seu psiquismo, o seu pensar, o seu
sentir, o seu ser. Não seria razoável aceitar que a vida humana, assim como a vida
dos animais, possa ser resumida à vida biológica. Desta maneira, antes de adquirir
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esta capacidade de desenvolver seu cérebro não é possível reconhecer vida humana
em um corpo humano. Antes disso, este corpo é dotado de tão somente vida
biológica. Não é possível que haja vida humana sem que se tenha um corpo humano,
pois este é o receptáculo da vida. Porém, apenas o corpo também não indica que ali
há vida humana. (COSTA, JUNIOR, 2015, p.323).

Nesse contexto, a teoria do desenvolvimento do sistema nervoso central, tomando
como base o critério da (in)ocorrência de atividades cerebrais, estabeleceu como parâmetro de
início da vida humana o surgimento das atividades encefálicas, quando do desenvolvimento
embrionário, sem as quais não se reconhece a existência de vida humana.

3.2.5 Teoria Fetal

Outra teoria, referenciada pelos pesquisadores, é a de que a vida humana teria início
entre a oitava e décima semana de vida, aproximadamente, quarenta dias após a fecundação.
O ser, que até então era denominado feto, passa a ser designado como embrião. quando se
inicia o desenvolvimento dos membros e órgãos do embrião, de acordo com a
Embriologia27.(CANOLA, 2009, p.64).

3.2.6 Teoria do Cérebro mais desenvolvido

Há ainda a teoria do cérebro mais desenvolvido, que considera como marco
determinante para o início da vida humana o momento em que o feto, por volta da vigésima
sétima semana após a fecundação, dado ao avançado desenvolvimento de seu sistema nervoso
central, estaria então apto a sentir dor. (KOTTOW, 2005, p.152).
Nesse sentido, Kottow considera que,

Cariecendo los embriones de la maduración neural necesaria para sentir dolor, no
constituye para muchos investigadores lesión de derechos el utilizarlos como
material de investigación, considerando siempre preferible emplear seres biológicos
27

Interessante notar que na maioria dos países na maioria dos países onde o aborto é permitido ele só pode ser
realizado até a décima semana de gestação.

74

escasamente envolucionados si con ello se benefia a la humanidad. (KOTTOW,
2005, p.153).

3.2.7 Teoria Fisiológica

Por fim, outra teoria referenciada em nossos estudos é a que diz respeito ao
nascimento com vida, também denominada de teoria fisiológica, de que a vida humana tem
início apenas quando o indivíduo nasce com vida, tornando-se, logo, um ser autônomo
desvinculando do sistema circulatório e respiratório da mãe. Para essa corrente, a vida teria
início com o término da gestação, desde que o recém-nascido tenha sobrevivido ao parto.
(CASSETTARI, 2006, p.228).
De acordo com o Conselho Nacional de Saúde, resolução 1/88, art. 29, inc. VI:
“Nascimento vivo é a expulsão ou extração completa do produto da concepção quando, após a
separação, respire e tenha batimentos cardíacos, tendo sido ou não cortado o cordão, esteja ou
não desprendida a placenta”. (BRASIL, 1988).
Nesse contexto, recorrendo novamente ao art. 2º, do Código Civil, que prediz que a
personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; porém a lei põe a salvo, desde
a concepção, os direitos do nascituro, faz-se necessário notar que a aquisição e exercícios dos
direitos inerentes à personalidade jurídica da pessoa natural, como o direito à imagem e à
integridade física, por exemplo, só se concretiza com o nascimento com vida daquele
organismo que se encontra em desenvolvimento no útero materno.
Não obstante, é preciso ficar claro que os direitos de personalidade como nome,
imagem e sepultura independem do nascimento com vida, sendo protegidos desde a
concepção. (DINIZ, 2012, p.59).
Existe consenso médico-científico de que o feto se constitui a partir do 3º mês de
gestação. A saber, “O período fetal, que começa no terceiro mês de gestação, é marcado pelo
desenvolvimento do esqueleto, das costelas e dos dedos de mãos e pés. Todos os órgãos
internos se formam até o fim do mês, quando o feto mede 14 cm.” (PORTAL BRASIL,
2014).
A jurisprudência internacional que pondera pela permissão do aborto até o 3º mês de
gestação como, por exemplo, a dos EUA, Alemanha, Reino Unido, França, Portugal,
Espanha, Itália, Holanda e Austrália, baseia-se nesse consenso sobre início da forma humana,
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denominado por Freire de “contexto científico e moral” para decidir sobre a legalidade do
abortamento. (FREIRE, 2017).
Existem ainda outras classificações e teorias sobre o início da vida, como, por
exemplo, a teoria ecológica, que reconhece como início da vida o momento em que o feto
consegue sobreviver fora do útero materno, o que se dá por volta da 25ª semana de gestação,
ante a completa formação dos pulmões; a teoria do início dos batimentos cardíacos, que
considera que a vida se inicia por volta da 3ª ou 4ª semana de gestação, quando o coração do
feto começa a bater; a teoria metabólica, que sustenta a ideia de que a vida é um processo
contínuo, tornando-se irrelevante discutir seu início, uma vez que o óvulo e o espermatozoide
são apenas instrumentos da cadeia vital. (COSTA, R. M. et al. 2016, p.62).
Por fim, como última consideração sobre as teorias civilistas a respeito do início da
vida humana, ensina-nos Rosendo que, a despeito da tutela exercida pelo código civil de
proteção à personalidade jurídica das pessoas naturais, o conceito de sujeito de direito não
precisa estar necessariamente vinculado ao de pessoa. O autor ilustra sua observação
recordando que, no Brasil, o legislador não reconhece os animais como sujeitos de direitos,
mas na França, por exemplo, o Código Civil (recém-alterado) reconhece que os animais são
seres sencientes e, por isso, detentores de direitos como sujeitos, mesmo que não sejam
pessoas humanas. Rosendo conclui que, em relação aos direitos, conforme já havia afirmado
Norberto Bobbio, “eles não são absolutos, mas construídos historicamente formando uma
classe variável” e, citando Bobbio, pondera que “não se concebe como seja possível atribuir
um fundamento absoluto a direitos historicamente relativos.” (ROSENDO, 2016, p.310)
(BOBBIO, 2004 apud ROSENDO, 2016, p.310).
De todas essas formulações hipotéticas e teorias científicas adotadas para referendar a
proteção jurídica da vida humana tomada de seu momento inicial, podemos constatar que,
mesmo que o avanço das tecnologias tenha proporcionado maior compreensão sobre as fases
do desenvolvimento humano, ainda não é possível, dado ao consequente aumento da
complexidade de cada um dos ramos de investigação biológica (genética, embriológica,
neurológica, metabólica etc.) respondermos cientificamente quando a vida humana tem início.
(ANDRADE, 2013). Por conseguinte, o ordenamento jurídico toma como ponto de referência
uma teoria científica ou um conjunto de teorias articuladas, mas, invariavelmente,
remanescem hipóteses científicas relegadas a análises ou ponderações futuras.
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4. A PROBLEMÁTICA DO EMBRIÃO EXCEDENTE NO BRASIL

A problemática do embrião extracorporal excedente no Brasil apresenta controvérsias
face às argumentações em torno do direito à vida dos seres gerados in vitro. Inúmeras
ponderações e teses podem ser defendidas no debate a respeito da (in)existência e
titularidades de direitos personalíssimos dos embriões concebidos fora do ventre. O direito à
vida, à integridade física, moral, direito de ser implantado num útero materno, são todas
temáticas que surgem como consequência da disseminação das técnicas de reprodução
humana assistida, exigindo da ciência do Direito uma ordenação.

4.1 Reprodução Humana Assistida

Até pouco tempo atrás, a clonagem de tecidos e animais, o mapeamento do genoma
humano e a manipulação genética, dentre outras descobertas da chamada era biológica, eram
realizações inimagináveis, assim como também o eram as possibilidades de tratamento da
infertilidade e a intervenção direta do homem na sua própria reprodução.
O desenvolvimento da ciência na reprodução humana e manipulação genética,
contudo, “simplesmente deslanchou” (GUGLIOTTI, 2014, p.13). O ineditismo dos avanços
científicos e tecnológicos, acima exemplificados, todos diretamente relacionados ao
desenvolvimento da vida humana, sua estrutura celular, genética e molecular, acarretou
mudanças e progressos no tratamento da infertilidade humana com o aperfeiçoamento das
técnicas de Reprodução Humana Assistida (RHA).
Camargo (2003) diferencia esterilidade e infertilidade expondo que
a esterilidade advém de causas orgânicas, que, atuando no fenômeno da fecundação,
impossibilita a produção de descendência, enquanto a infertilidade consiste na
incapacidade do homem ou da mulher, ou de ambos, por causas orgânicas, de
fecundarem por um período de relação sexual normal de, no mínimo, dois anos, sem
o uso de meios contraceptivos eficazes” (SAUWEN, HRYNIEWICZ, 2000 apud
CAMARGO, 2003, p.16).
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4.1.1 Conceitos e definições elementares

Por RHA entende-se o conjunto de técnicas, empregadas por profissionais médicos
capacitados, que objetivam viabilizar a gestação em mulheres que apresentam dificuldade em
engravidar. A RHA pode facilitar a união de gametas pela forma natural, através da atividade
sexual do casal, ou artificial, pela intervenção direta dos médicos no procedimento. De acordo
com Silva (2006), a RHA caracteriza-se pela intervenção do homem no processo de
procriação natural com o objetivo de que mulheres e homens inférteis alcancem o sonho da
maternidade e paternidade.
De acordo com a definição do Comitê Internacional para Monitoramento da
Tecnologia Reprodutiva Assistida (ICMART) e da OMS, divulgada no Novo Glossário
revisado da Terminologia das Técnicas de Reprodução Assistida (TRA), no ano de 2009, os
conceitos de reprodução medicamente assistida e de infertilidade são definidos como:
Reprodução medicamente assistida – reprodução obtida por meio da indução da
ovulação, estimulação ovariana controlada, desencadeamento da ovulação,
procedimentos de TRA, inseminação intrauterina, intracervical e intravaginal com
sêmen do marido/parceiro ou doador.
Infertilidade – doença do sistema reprodutivo definida pela falha de se obter
gravidez clínica após 12 meses ou mais de coito regular desprotegido. (TRA, 2009).

Nas palavras de Albano (2006), trata-se de um “conjunto de técnicas que favorecem a
fecundação humana, a partir da manipulação de gametas e embriões, objetivando
principalmente combater a infertilidade e propiciando o nascimento de uma nova vida
humana”. (ALBANO, 2006, p.110).
Todavia, a infertilidade não poderia ser único motivo para a liberação da reprodução
medicamente assistida, visto que existem outras situações que demandariam essa técnica,
como pondera Rocha,
Ocorre que a definição de infertilidade como requisito de acesso à reprodução
assistida não é suficiente, pois o uso das tecnologias reprodutivas não se restringe
aos casos medicamente caracterizados como patológicos, pois, dado o seu potencial
transformador, pessoas sozinhas e casais homossexuais, por exemplo, também
reivindicam sua utilização, dificultando, assim, a definição meramente médica.
(ROCHA, 2016, p.30).

Todos os tipos de tratamento que objetivem a gravidez, mediante manipulação in vitro,
aquela em que a interferência dos médicos se dê em laboratório, e em qualquer uma das fases
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do processo de fecundação (que a intervenção médica seja realizada nos gametas masculinos,
chamados espermatozoides, ou nos gametas femininos, chamados ovócitos, como também
nos embriões) fazem parte da RHA. A RHA, portanto, pode ser um procedimento disponível
para todos os atores sociais que desejem ser envolvidos na questão, e não apenas para casais
heterossexuais, como fartamente alude a doutrina.
A infertilidade diz respeito à incapacidade de um casal engravidar após um intervalo
de tempo de um ano de tentativa, sem que estejam fazendo uso de métodos contraceptivos
(WHO, 2002). É um fenômeno com múltiplas causas, que atinge cerca de 8 a 15% dos casais
em todo o mundo, podendo chegar a 30%, dependendo do país analisado (PASQUALOTTO,
2007).
Pressupõem‐se que a infertilidade conjugal alcance, na população mundial, 10% a
15% dos casais em idade fértil, com uma crescente incidência em função da idade
dos casais. Esse percentual tem aumentado nos últimos anos devido a diversas
causas em potencial, como o adiamento da maternidade, o aumento da prevalência
das infecções de transmissão sexual, o sedentarismo, a obesidade, o consumo de
tabaco e do álcool e a poluição urbana. (WHO, 2012; MOREIRA et al, 2006 apud
FÉLIS, 2016, p.106).

Pesquisas recentes atestam que um em cada seis casais tem problemas de infertilidade,
sendo que 50% dos casos são decorrentes de infertilidade masculina como causa primária ou
associada. A respeito das causas de infertilidade feminina, algumas alterações estruturais e
fisiológicas no organismo da mulher, como distúrbios ovulatórios e imunológicos,
endometriose e ovários policísticos são mais prevalentes. Outros fatores como; a) idade da
mulher, uma vez que o aumento da idade é diretamente proporcional ao declínio reprodutivo
após os 30 anos e que as taxas de gestação caem para metade após os 40, b) frequência das
relações sexuais, peso corporal abaixo ou acima do recomendado, tabagismo, dentre outros
fatores. (FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, 2011.)
Necessário esclarecermos, que uma compressão mínima sobre as técnicas e conceitos
médicos atinentes às técnicas de reprodução humana assistida e, consequentemente, sobre o
descarte de embriões excedentários, mostra-se essencial para que o diálogo e interface
jurídicos pretendidos sejam exitosos. Nesse diapasão, Gugliotti exorta-nos sobre a
importância de o jurista conhecer os termos e conceitos médicos para que as discussões
jurídicas não sejam travadas com base em percepções do senso comum, muitas vezes
equivocadas ou insuficientes ao debate de ideias. Em suas próprias palavras:
Na esfera jurídica, é comum os doutrinadores fazerem confusão quanto aos
conceitos referidos, principalmente quando o legislador se utiliza equivocadamente
desses termos, fato este que gera inúmeros entraves e discussões jurídicas para tentar
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solucionar eventuais interpretações
(GUGLIOTTI, 2014, p.26).

errôneas

em

virtude

desta

condição.

Dessarte, para conhecermos as técnicas de reprodução humana assistida que têm como
consequência o descarte de embriões humanos excedentes, objeto específico de nossa
investigação, faz-se essencial distinguirmos quatro conceitos que, dado ao uso indiscriminado
e nem sempre assertivo que lhes é atribuído na literatura das várias disciplinas que transitam
sobre o tema, podem ser tomados com incorreção gerando equívocos conceituais nas análises
dos fatos jurídicos perante os Princípios do Direito Ambiental.
Fertilização, fecundação, inseminação e concepção são conceitos que precisam estar
totalmente esclarecidos e delimitados. A fertilização corresponde à fase da reprodução,
exatamente quanto o óvulo é fertilizado pelo esperma. Já a inseminação, refere-se à colocação
do sêmen ou do óvulo fecundado na mulher. São termos que não se confundem, embora, não
raras vezes, são utilizados como sinônimos.
Gigliotti é peremptório ao afirmar que,
[...] se verifica que o termo “fecundação” lato sensu comporta tanto a fecundação
“stricto sensu”, ou seja, aquela originada de forma natural bem como aquela
decorrente de manipulação artificial, a qual pode se dar pela fertilização (in vitro, ou
seja, de forma extracorpórea) ou pela inseminação (de forma intracorpórea, ou seja,
no interior do corpo da mulher). (GIGLIOTTI, 2014, p.25).

Assim, a fertilização pode ocorrer sem que haja posteriormente a inseminação. Já a
fecundação, assim como a fertilização, ocorre no momento da penetração do espermatozoide
no óvulo. E, por fim, concepção é a terminologia jurídica utilizada para denominar a
ocorrência da fecundação. Qualquer interpretação ou análise jurídica que verse sobre a
temática dos embriões excedentários deve sopesar a intenção do interlocutor ao utilizar
qualquer um desses termos.

4.1.2 Classificações e Técnicas em RHA

Os procedimentos de reprodução artificial, assim denominados porque dizem respeito
exclusivamente à reprodução obtida “através da intervenção direta dos médicos para coleta
dos gametas, formação embrionária ou gravidez propriamente dita com a implantação do
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embrião no útero” (GOLIOTTI, 2014, p.23), podem ser reunidos em dois grupos: os
procedimentos de baixa complexidade e os procedimentos de alta complexidade.
Os procedimentos de baixa complexidade, também denominados de inseminação
artificial intrauterina, referem-se à intervenção médica que visa apenas facilitar o encontro dos
gametas masculino e feminino que ocorre de forma espontânea nas tubas uterinas, assim, a
fecundação acontece dentro do próprio corpo da mulher. Normalmente, nesse tipo de
procedimento, a intervenção médica se dá nos espermatozoides que são preparados para ter
maior e melhor motilidade, sendo introduzidos por um cateter no fundo uterino e na cavidade
tubária. (MOURA; SCHEFFER, 2009).
Já nos procedimentos de alta complexidade que incluem, dentre outros, a fertilização
in vitro com transferência de embriões e que empregam técnicas específicas, como a injeção
intracitoplasmática de espermatozoides, a criopreservação de gametas e embriões, a doação de
gametas e embriões, as técnicas de diagnóstico genético pré-implantação, a cessão temporária
de útero entre outras, a fecundação acontece fora do corpo da mulher. (MOURA, 2009, p.37).
Por sua vez, as técnicas que manipulam gametas e embriões fora do útero são
divididas em dois grupos: técnicas homólogas28 e heterólogas.
Nas técnicas homólogas, todo o material manipulado visando à concepção e gestação
pertence ao casal que ambiciona o nascimento da criança. Nas técnicas heterólogas, material
genético de terceira(s) pessoa(s) são utilizados na fertilização. (PASSOS; PITHAN, 2015,
p.57).
Segundo Leite,
Por fecundação heteróloga entende-se o processo pelo qual a criança que vier a ser
gerada por qualquer das técnicas de reprodução assistida for fecundada com a
utilização de gametas de doadores, dividindo-se a fecundação heteróloga “a matre”,
quando o gameta doador for o feminino, “a patre”, quando se tratar de doação de
gameta masculino, ou total, quando os gametas utilizados na fecundação, tanto os
masculinos quanto os femininos, são de doadores. (LEITE, 1995, p.154-155).

Milton Nakamura (1984, p.46-47) enumera as indicações da inseminação artificial
homóloga, para casos de incompatibilidade ou hostilidade do muco cervical (pós-coito
repetidamente mau), oligosperma (taxa de número ou de motilidade de espermatozoides do
homem esteja diminuída e a terapêutica hormonal não tenha dado resultados satisfatórios),

28

Destaca-se que essa classificação concerne à nomenclatura em inglês Artificial Insemination by Husband, ou
seja, fecundação pelo material genético do marido. Contudo, ao contrário do que se poderia supor essa técnica
também inclui a possibilidade de se utilizar o material genético da mulher que visa a gravidez e não só do
“marido” caso a infertilidade seja dela proveniente. (GIGLIOTTI, 2014, p.31)
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retroejaculação (por diabetes ou defeito congênito da carúncula mirtiforme em que existe
espermatozoide em taxa normal ou pouco diminuída, não saindo como numa ejaculação
normal), impotência coeundi, estenose de canal cervical (diatermo coagulação intempestiva
de colo uterino) e retroversão uterina. E a de causa heteróloga por absoluta esterilidade
masculina como azoospermia ou oligospermia extrema e severa; doenças hereditárias do
homem; incompatibilidade do tipo sanguíneo entre casal, em que exista possibilidade de
interrupção de gravidez precoce.
Sobre os desdobramentos éticos e jurídicos que dizem respeito a essa classificação,
Diniz (2008, p.528-531 apud FRANÇA, AMARAL, 2013, p.4) afirma que: “a inseminação
artificial homóloga não fere princípios jurídicos, embora possa acarretar alguns problemas
ético-jurídicos, apesar de o filho ter componentes genéticos do homem (convivente) e da
mulher (companheira)”. Contudo, a inseminação artificial heteróloga traz em seu bojo
problemas jurídicos e morais inerentes à entrada de uma terceira pessoa no procedimento
médico, tais como:
Desequilíbrio da estrutura básica do matrimônio, por contrariá-la no que atina ao
pressuposto biológico da concepção, que advém do ato sexual entre pai e mãe. [...];
Possibilidade de transexual ou homossexual pretender que companheira obtenha
filho por meio dessa inseminação. [...]; Falsa inscrição no registro civil, ante a
presunção legal de que é filho do marido o concebido por meio de inseminação
artificial heteróloga durante o casamento, desde que haja prévia autorização do
marido. [...]; Dúvida se o homem poderia, livremente, dispor ou ceder seus
componentes genéticos [...]; Introdução numa família de pessoa sem o patrimônio
genético correspondente ao do marido, embora tenha 50% do da mãe, o que poderá
comprometer a transcendência genética; Arrependimento do marido após a
realização da fecundação artificial, sugerindo o aborto, ou depois do nascimento,
gerando infanticídio e Alegação de que houve adultério da mulher e não a
inseminação artificial heteróloga pelo marido enganado [...](DINIZ, 2008, p.528531 in FRANÇA, AMARAL, 2013, p.4).

Inicialmente, as técnicas de reprodução humana assistida visavam solucionar a
infertilidade do casal, ou do homem ou da mulher, visando à concretização da procriação. As
técnicas foram originalmente desenvolvidas partindo da premissa de que a matriz da
reprodução seria o próprio material fecundante do casal, ou seja, lançando mão da informação
genética do casal como sendo a matéria prima da fecundação. Por isso, as primeiras
intervenções ocorreram por meio do emprego de técnicas reprodutivas homólogas. Contudo,
em decorrência do desenvolvimento das técnicas em engenharia genética e da própria
impossibilidade de se tratar todos os casos de infertilidade existentes, a utilização de material
genético de terceiros possibilitou solucionar uma série de outras causas de esterilidade e
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impossibilidade de procriação, dando lugar ao desenvolvimento das técnicas reprodutivas
heterólogas. (SOUZA, 2006, p.10).
Em harmonia com essa compreensão, Figueiró e Oliveira asseveram que,
As procriações artificiais contemplam o ato de dispor dos elementos genéticos em
favor de terceiros, o que assume delicada importância, tendo em vista as
repercussões de ordem médica e de ordem legal. Sem falar nas implicações morais,
psíquicas e notadamente no que se refere ao direito personalíssimo ao conhecimento
da origem genética, portanto, quando se observa essas questões ainda em relação aos
casais homoafetivos, as questões ganham maior amplitude, de modo que a melhor
opção deveria ser a adoção por não trazer tamanhas implicações. (FIGUEIRÓ;
OLIVEIRA, s.d.)

A reprodução humana heteróloga, traz implicações que têm reflexos em várias áreas
da ciência, pois muitas são as perguntas a serem respondidas e enfrentadas pelos profissionais
representantes de cada área tocada pelo procedimento. (SILVA, 2013, p.4).
Para Bertoncini e Costa,
[b]asicamente as técnicas de reprodução humana dividem-se em cinco espécies: as
transferências intratubária (SIC) ou intrauterina de gametas (GIFT- Gamet Intrafalopian Transfer), injeção intracitoplasmática de espermatozoide, a transferência
intratubária de zigotos (ZIDT – Zigot Intrafalopian Transfer), a inseminação
artificial ou assistida (IA) e a fecundação artificial in vitro (FIV). (BERTONCINI,
2013, p.234).

Vejamos cada uma das cinco técnicas mais referenciadas pela doutrina, uma a uma.
A Inseminação Artificial Intrauterina (IIA -IAH e IAD) é a técnica mais simples, pois
apenas promove a introdução dos espermatozoides no canal genital feminino por meio de um
cateter. (GIGLIOTTI, 2014).
A Fertilização in vitro convencional com transferência de embriões (FIVETE ou FIV)
é a que promove a fertilização em laboratório com posterior transferência de embriões. Nesses
casos, a ovulação é geralmente estimulada por meio de medicamentos. Os óvulos são colhidos
através de uma prática médica chamada de punção guiada através de ultrassonografia
endovaginal. Os óvulos coletados, após serem colocados em contato com os espermatozoides,
são armazenados em um ambiente que contém cinco por cento de CO2 em uma temperatura
de 37ºC para, depois de 24 a 48 horas, serem finalmente transferidos para a cavidade uterina.
O que se transfere são os chamados pré-embriões de quatro a oito células.”
(BARCHIFONTAINE, 2004 apud GOLIOTTI, 2014, p.27). Moura (2009) nos informa que o
primeirobebê nascido por meio dessa técnica foi Elizabeth Carr, nascida em Norfolk,
Virgínia, em dezembro de 1981. (MOURA, 2009, p.38).
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A Transferência Intratubária de Gametas ou Gamete Intrafallopian Transfer (GIFT)
consiste na captura ovular, ou seja, captura do gameta feminino, aproximação como o
masculino e transferência para a tuba, conjuntamente num mesmo procedimento endoscópico.
(SANTOS, 2005, p.397). Maria de Fátima Freire de Sá e Bruno Torquato de Oliveira Naves
(2009, p. 110-111) ensinam que essa técnica é geralmente empregada quando a causa da
infertilidade é feminina e não determinada ou decorra de endometriose leve. O procedimento
é relativamente simples e consiste na pré-seleção dos óvulos e espermatozoides, que, após
reunidos, são transferidos para a trompa. Leite (1995) explica especificamente sobre o
procedimento utilizado nessa técnica que: “assim que os óvulos estiverem recolhidos, eles são
introduzidos em um fino cateter com o esperma do cônjuge que imediatamente é transferido
em uma ou nas duas trompas (geralmente um ou dois óvulos, com aproximadamente, cem mil
espermatozoides por trompa). A técnica dura apenas meia hora. Os eventuais óvulos
excedentes serão fecundados in vitro e os embriões obtidos poderão ser congelados e
conservados a fim de serem recolocados posteriormente, em caso de fracasso da tentativa, ou
para a segunda ou até terceira criança. (MANDELBAUM, PLACHOT apud LEITE, 1995,
p.48-49). Maria Helena Diniz (2005, p.47) esclarece que a grande vantagem dessa técnica
“reside no fato de que os gametas são transferidos diretamente para a trompa e não para o
útero o que acaba fazendo com que o processo de fecundação seja mais natural
proporcionando ao embrião condições de desenvolvimento, migração e nidação mais
fisiológicas e menores chances de rejeição.
A Transferência Intracitoplasmática de espermatozoide ou Intracytoplasmic Sperm
Injection (ICSI) consiste na injeção de apenas um espermatozoide no citoplasma do óvulo
através de instrumento exclusivamente desenvolvido para esse propósito. (IZZO, 2005, p.73).
Maria de Fátima de Sá e Bruno Torquato de Oliveira Naves (SÁ, NAVES, 2009, p.110-111)
relatam que “na ICSI, o espermatozóide é introduzido diretamente no óvulo por meio de uma
agulha. Essa técnica é conhecida como micromanipulação do óvulo”. Em resumo, injeta-se
um único espermatozoide no citoplasma do ovócito, ultrapassando-se todas as barreiras
naturais da fecundação29. A ICSI é utilizada no tratamento de homens que no lugar de
espermatozoides têm apenas espermátides que são células precursoras dos espermatozoides
pendentes de maturação. A técnica permite a captura, maturação e inserção das células
maturadas no óvulo. (BARCHIFONTAINE, 2004, p. 125 apud GLIGIOTTI, 2014, p.29). A
29

O primeiro relato de gravidez em humanos por ICSI ocorreu em 1992. Nesse mesmo ano, na Bélgica; o
médico americano Cecil Jacobson foi condenado por usar o próprio esperma na inseminação de setenta
mulheres. (MOURA, 2009, p.26).
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fecundação forçada do ovócito, por meio dessa técnica é considerada de alto risco para a
descendência das famílias que a elas se submetem, pois a incapacidade fecundante dos
espermatozoides está geralmente associada a causas genéticas ou mutações provocadas por
agentes tóxicos ambientais. Quando essa capacidade fecundante de espermatozoides alterados
é forçada, transfere-se para as gerações seguintes o risco de se herdar os problemas de
esterilidade30 no caso de filhos do sexo masculino. (MORATALLA et al., 2012, p.472).
A Transferência Intrafalopiana de Zigoto ou Zygote Intrafallopian Transfer (ZIFT)
consiste na transferência do zigoto para dentro das trompas, ou seja, o procedimento é
semelhante ao do GIFT, contudo, a fecundação se dá em laboratório, fora do útero, sendo o
zigoto introduzido nas trompas de falópio para nidação e desenvolvimento. Segundo Maria de
Fátima Freire de Sá e Bruno Torquato de Oliveira Naves (2009, p.110-111), “na ZIFT, a
primeira divisão do zigoto, que dará origem ao embrião, acontecerá já em seu ambiente
natural, dentro da trompa. Ali, as células passarão a multiplicar-se, enquanto o embrião em
formação caminhará em direção ao útero”. Por essa técnica tem-se a retirada do óvulo da
mulher para fecundação em proveta, com sêmen do marido ou de doador para posterior
introdução da célula fusionada na trompa da mulher. (QUEIROZ, 2001, p.73) No Brasil, a
primeira criança nascida fruto da inseminação via ZIFT ocorreu no ano de 1990, quando
nasceu em Canoas, Rio Grande do Sul, uma criança de nome Thiago, filho de Ademir
Rodrigues da Silva e Denise Correa da Silva. A despeito do sucesso da técnica, o nascimento
da criança com cabelos loiros e olhos verdes deu ensejo a uma grave crise familiar, pois os
pais da criança, ambos negros, não se conformavam com as características fenotípicas do
bebê. A questão foi parar nos Tribunais, uma vez que a mãe da criança, que havia recorrido à
técnica por ser estéril, comprovou que durante o procedimento havia ficado consignado com o
serviço médico que o esperma a ser utilizado no procedimento seria o de um homem negro. O
processo constatou erro do laboratório e durante sua tramitação o pai da criança tentou o
suicídio e a mãe foi parar na UTI por problemas de hipertensão decorrentes da grave alteração
em seu estado emocional. (MOURA, 2009, p.25).
De acordo com Gugliotti (2014), existem ainda outras técnicas reprodutivas como a
Transferência de Citoplasma, que é indicada para mulheres que têm óvulos fracos, em que
uma pequena parte do óvulo de uma doadora é transferida para o óvulo que se pretende
30

Moratalla et. al (2012) também informa que 6% dos homens estéreis tem um cariótipo com anomalias do tipo
trissomias dos cromossomos sexuais. A síndrome de Klinefelter, por exemplo, que afeta 14% dos homens com
azoospermia não obstrutiva (potenciais candidatos à técnica de ICSI), pode ser transmitida à descendência, o
que, segundo a sua opinião, deve ser motivo de desaconselhamento de uso da técnica, nesses casos.
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fecundar, originando embriões mais aptos à implantação. Existe também a hipótese e
possibilidade da gravidez ser dar por meio de terceira pessoa que não contribua com qualquer
material genético, mas que empresta o seu órgão reprodutor (útero) para gerar uma criança,
são as chamadas “doações temporárias do útero” ou “barriga de aluguel”. Nessas
circunstâncias, a mulher que gera a criança em seu útero poderá contribuir ou não com seu
óvulo para fecundação. (ESPINDOLA, 2009, p.93).

4.2 A Fertilização in vitro e a contingência dos embriões excedentários

Ante todas essas possibilidades e repercussões decorrentes das diferentes técnicas e
classificações médicas sobre as formas de reprodução humana assistida, podemos concluir
que o surgimento das primeiras técnicas de inseminação e, posteriormente, os experimentos e
avanços subsequentes, disseminaram conceitos, implicações legais e discussões, pelo mundo,
que aludem, necessariamente, sobre o futuro da espécie humana como hoje a conhecemos.
(OLIVEIRA, 2017, p.712).
Todas essas técnicas estão se desenvolvendo e disseminando de forma
extremamente rápida, portanto mister se faz um aprofundamento com relação ao
estudo dessas técnicas, tanto com relação ao âmbito acadêmico e profissional,
quanto ao ético, tendo em vista um campo vasto para que a ciência seja cada dia
mais aprimorada e haja de forma a favorecer a vida e o bem-estar do ser humano.
(GENTIL, 2017, p.458).

Ocorre que, não obstante as várias inovações e novas tecnologias, as técnicas de RHA
dividem-se em duas categorias primordiais: aquelas em que se introduz no aparelho
reprodutor da mulher o esperma, denominada simplesmente como inseminação artificial, e
aquelas cuja fertilização ocorre em tubos de ensaio, a chamada fertilização in vitro, ou seja,
em tubo de proveta, para serem posteriormente implantados no corpo da mulher. Dos vários
tipos e técnicas de RHA, a fertilização in vitro é a que nos interessa, vez que o que nos
importa são as consequências advindas da realização da RHA, especialmente o descarte de
embriões humanos, sendo justamente na fertilização in vitro que se estabelece a maior
ocorrência de embriões excedentários.
Assim, fertilização in vitro, como vimos ao citarmos cada uma das técnicas, é mais um
dos vários métodos de Reprodução Humana Assistida que foram surgindo ao longo do
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desenvolvimento e aperfeiçoamento das ciências e tecnologias biomédicas, objetivando
justamente viabilizar a gestação em mulheres com dificuldades de engravidar. Maria de
Fátima Freire de Sá e Bruno Torquato de Oliveira Naves conceituam a Fertilização in vitro
como sendo: “o método que promove em laboratório o encontro entre os espermatozoides e
um óvulo colhido após tratamento com indutores. Ocorrida a fertilização, procede-se à
transferência do embrião ao útero”. (SÁ, NAVES, 2009, p.110-111).
Com relação às etapas do procedimento médico, Perelson indica que,
A primeira etapa do tratamento é a estimulação ovariana, que tem como objetivo
propiciar em um ciclo a produção de mais de um óvulo ou, mais precisamente, a
produção de um bom número de óvulos (algo em torno de uma dezena). Na segunda
etapa do tratamento, esses óvulos são inseminados e, tomando-se como base uma
média, espera-se ter algo em torno de oito embriões. O objetivo, portanto, da
estimulação ovariana, é se poder chegar a esse bom número de embriões, de modo a
serem aumentadas as chances de êxito do tratamento. Na terceira etapa, no máximo
quatro desses embriões serão transferidos para a mulher, visto que este é o número
máximo de embriões que, segundo as normas do Conselho Federal de Medicina,
devem ser transferidos de modo a que não haja nenhum risco de gravidez de
quíntuplos, admitindo-se apenas o risco, cabe dizer mínimo, de uma gravidez de
quádruplos. Posto que se produz um número de embriões superior àqueles que
podem ser transferidos, inevitavelmente produz-se uma sobra, um resto, um excesso.
E visto que as normas do CFM não permitem o descarte desse excesso, ele deve ser
necessariamente congelado. (PERELSON, 2009, p.824-825).

Assim, a fertilização in vitro induz artificialmente o ciclo menstrual da mulher e
reproduz em laboratório as etapas que ocorrem desde a liberação do oócito até a fecundação.
Para que o processamento do ciclo ocorra, são utilizados medicamentos para estimular a
liberação dos óvulos, numa média de 5 a 20 por ciclo, que são, então, retirados do corpo da
mulher e levados às provetas. Em seguida, os espermatozoides, que podem ser originários do
marido/companheiro (a) da mulher submetida à técnica ou de um banco de espermas, cujos
doadores são anônimos. Em cada uma das provetas, são introduzidos cerca de 50.000
espermatozoides para que ocorra a fecundação. (CAMARCO, 2003, p.29).
Normalmente a mulher produz um óvulo por ciclo. Nos casos de FIV, para que se
obtenha sucesso, são necessários vários óvulos. Para obtê-los, a mulher é submetida
à aplicação diária de hormônios injetáveis, durante aproximadamente 20 dias. [...]. A
coleta dos óvulos é feita por aspiração, sob guia ecográfica. (BADALOTTI, 2005,
p.154-155).

De acordo com Bertoncini e Costa (2013, p. 23), após a fecundação, os embriões são
mantidos em uma estufa até chegarem a um número de células para, depois de vinte e quatro a
quarenta e oito horas, serem transferidos para a mulher que, por alguma anomalia, não
consegue engravidar.
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Sobre as indicações médicas para escolha da técnica, Maria Helena Machado (2005,
p.40), assevera que a Fivete é a escolha mais apropriada para os casais estéreis que não
conseguem engravidar em decorrência de:
Esterilidade da mulher “pelo obstáculo que impossibilita o encontro dos gametas,
definida como esterilidade tubária, ou, no caso de os espermatozoides serem
destruídos no organismo feminino, esterilidade imunológica, que ocorre raramente,
bem como, quando o número ou a sobrevivência dos espermatozoides normais são
insuficientes, e ainda, para os casos de esterilidade de origem desconhecida”.
(MACHADO, 2005, p.40).

A transferência dos embriões aptos, por volta do quarto ou quinto dia após a
fecundação, em fase de blastocisto, encontra “compatibilidade com o processo natural”, vez
que nessa etapa o embrião concebido pela via natural estaria atingindo o útero, decorrendo
disso uma maior possibilidade de que a sua eclosão e nidação na parede uterina ocorram de
forma mais eficiente. (OLMOS, 2003, p.189).
Os embriões não utilizados nessa técnica são congelados, ainda na denominada fase de
mórula, porque nessa etapa, além de não terem ainda eclodido, é possível determinar-se a
viabilidade do embrião. (OLMOS, 2003, p.189). De acordo com Ayers, o armazenamento dos
embriões é feito mediante sua submersão em recipientes contendo nitrogênio líquido, de
forma que ficam armazenados em temperaturas em torno de -196ºC. (AYERS, s. d.).
Diniz nos convida a refletir sobre as diversas possibilidades que as técnicas de FIV nos
apresentam:
A fecundação de um óvulo da esposa ou companheira com esperma do marido ou
convivente, transferindo-se o embrião para o útero de outra mulher; a fertilização in
vitro com sêmen e óvulo de estranhos, por encomenda de um casal estéril,
implantando-se o embrião no útero da mulher ou no de outra; a fecundação, com
sêmen do marido ou companheiro, de um óvulo não pertencente à sua mulher, mas
implantado no seu útero; a fertilização, com esperma de terceiro, de um óvulo não
pertencente à esposa ou convivente, com imissão do embrião no útero dela; a
fecundação na proveta de óvulo da esposa ou companheira com material fertilizante
do marido ou companheiro, colocando-se o embrião no útero da própria esposa
(convivente); a fertilização, com esperma de terceiro, de óvulo da esposa ou
convivente, implantando em útero de outra mulher; a fecundação in vitro de óvulo
da esposa (companheira) com sêmen do marido (convivente), congelando-se o
embrião para que, depois do falecimento daquela, seja inserido no útero de outra, ou
para que, após a morte do marido (convivente), seja implantado no útero da mulher
ou no de outra. (DINIZ, 2010, p.569).

A fertilização in vitro pode ser utilizada em casos de infertilidade masculina e
feminina, decorrentes das mais diversas causas e também, como não poderíamos deixar de
mencionar, por casais homoafetivos ou pessoas solteiras. É preciso nos atentarmos para o fato
de que as entidades familiares assumiram um novo perfil onde o vínculo afetivo é o elemento
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norteador e central de sua estruturação e não mais os vínculos patrimoniais paternalistas até
então preponderante.
No Brasil, a partir da promulgação da Carta Magna de 1998, uma nova ordem de
valores que privilegia a dignidade da pessoa humana e a igualdade entre as pessoas
estabeleceu-se, ao menos formalmente, uma nova ordem de valores sociais que possibilitaram
novos arranjos familiares que priorizam a realização e felicidade de seus membros. (FARIAS,
ROSENVALD, 2014). Constitui-se princípio fundamental da República Federativa do Brasil
a construção de uma sociedade livre, justa e solidária e a promoção do bem de todos, sem
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (art.
3º, CRFB/88).
Nesse diapasão, o conceito de família foi contemporaneamente alargado, tendo como
fundamento os preceitos contidos na Constituição, incluindo-se e tutelando a união e
procriação de pessoas do mesmo sexo e também das famílias monoparentais. Esses novos
arranjos familiares tem se tornado cada dia mais frequentes na atualidade. As uniões
homoafetivas são aquelas que se estabelecem entre pessoas do mesmo sexo, não havendo
forma de negar-lhes a possibilidade de utilização das técnicas de fertilização artificial
heteróloga sem reduzir, afrontar e limitar o princípio da dignidade humana, da igualdade
substancial e da liberdade salvaguardados em nossa constituição. A monoparentalidade
configurando-se pela mutualidade da prole com apenas um dos seus progenitores e pode
decorrer das mais variadas razões da vida prática como; desfazimento de vínculos conjugais,
adoção unilateral, viuvez e como resultado da adoção das técnicas de RHA tanto homóloga
como nos casos de morte do cônjuge ou heteróloga como nos casos de produções
independentes. (MALUF, 2013).
Não obstante, a fertilização in vitro, mais do que qualquer outra, em razão de sua
maior probabilidade de sucesso estar diretamente relacionada à produção de embriões, de
forma que quanto mais embriões aptos à implantação forem produzidos no mesmo ciclo,
maior será a chance de sucesso da técnica, acarreta na maior produção dos chamados
embriões excedentários.
O embrião excedentário, nesse sentido, é aquele que não foi implantado no útero da
mulher, ou seja, é o embrião que não foi utilizado no processo de fertilização artificial.
Aqueles que buscam a fertilização in vitro e se veem na situação de domínio de embriões
excedentes devem optar por quatro destinos possíveis a esses embriões criopreservados: (1)
cedê-los à adoção, ficando os embriões mantidos congelados até que alguém tenha interesse
em implantá-los; (2) destruí-los, mediante constatação prévia de algumas exigências impostas
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pelo CFM; (3) mantê-los criopreservados por tempo indefinido gerando contratos prévios e
desembolsos financeiros de alta monta; (4) doá-los para centros de pesquisas. (COSTA;
JUNIOR, 2016, p.302).

4.3 Diagnóstico Genético Pré-Implantacional

Importante ainda, citarmos o chamado Diagnóstico Genético Pré-Implantacional
(DGPI) que, a despeito de não ser considerado uma técnica de reprodução humana assistida
propriamente dita, é tema diretamente relacionado com o descarte de embriões.
O DGPI consiste na realização de análises genéticas em oócitos – células germinativas
femininas - antes da injeção intracitoplasmática de espermatozoide – ou seja, antes da
fecundação – e em embriões de proveta, que são as células reprodutivas fecundadas em
laboratório, por meio de técnicas da biotecnologia visando selecionar as células ou embriões
considerados ideais para fecundação e implantação no útero, descartando-se aquelas células
ou embriões considerados menos aptas ou viáveis. (SADLER, 1995; WOLPERT, 1998;
NATHANIELSZ, 2002).
O diagnóstico genético pré-implantação pode ser descrito como uma biópsia
embrionária com retirada de blastômeros do embrião para análise visando à detecção de
alterações genéticas. (ABDELMASSIH, 2001, p.20).
Na concepção de Gugliotti, na prática, até agora, são três as aplicações do PGD (Préimplantacional Genetic Diagnostic):
1. O sexo de um pré-embrião pode ser confiavelmente determinado através da FISH
(fluorescent “in situ” hibridization) usando “probes” específicos para os
cromossomos X ou Y. Dessa forma, doenças ligadas ao sexo podem ser
determinadas e evitadas;
2. A enumeração da composição cromossômica pode ser conseguida através da
FISH, permitindo, assim, a determinação da ploidia exata do pré-embrião
concomitante com o diagnóstico de certas aneuploidias mais comuns. A FISH pode
ser também usada para detectar anomalias cromossômicas estruturais em casos de
translocações balanceadas;
3. Defeitos genéticos envolvendo um único gene (tais como fibrose cística, anemia
falciforme, doença de Tay-Sachs) e outras doenças comuns com alterações genéticas
podem ser detectadas pela PCR (Polymerase Chain Reaction). (ABDELMASSIH,
2001, p.21 apud GUGLIOTTI, 2014, p.31).

Segundo a Human Fertilization and Embryology Authority (HFEA),
DGPI é um método, que a partir de embriões de três dias, obtidos por fertilização in
vitro (FIV), analisa genes para detectar doenças genéticas graves. Em laboratório,
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são extraídas uma ou duas células do embrião e examinadas possíveis doenças
genéticas graves específicas. (ELRICH, 2007 apud MOITA, 2014, p.6).

Em suma, a HFEA entende o DGPI como sendo um procedimento médico de
diagnóstico que visa diagnosticar doenças genéticas graves específicas que, caso
identificadas, destinarão à exclusão os embriões portadores das determinadas anomalias
genéticas que estejam associadas à expressão de doenças ou deficiências graves. Essa
exclusão ocorre durante o período pré-implantação no útero materno. (MOITA, 2014, p.13).
Nesse mesmo sentido, é a definição apresentada pelo Conselho Nacional de Ética para
as Ciências da Vida (CNECV),
o diagnóstico genético pré-implantatório é o estudo genético de embriões obtidos
por fecundação “in vitro”, durante os primeiros dias de desenvolvimento. (…)
representa uma abordagem nova para prevenir a transmissão de doenças genéticas
hereditárias porque pode evitar a implantação de embriões com anomalias
genéticas…. (CNECV, n.51).

As questões éticas associadas ao DGPI, embora não sejam objeto direto de análise no
presente estudo, também dizem respeito à destruição de embriões produzidos in vitro, quando
são diagnosticadas anomalias genéticas associadas à expressão de doenças ou deficiências
graves, caso sejam transferidos para o útero materno.
Nesse contexto, as questões éticas estão ligadas à necessidade de ser produzido um
número elevado de embriões para serem estudados e selecionados, o que pode provocar um
excesso de embriões disponíveis para transferência e/ou implantação, por não serem
portadores de anomalia genética. Em verdade, a questão que precede todas as questões na
abordagem ética das consequências do DGPI está fortemente relacionada com a questão
principal que precede também o descarte de embriões oriundos das técnicas de RHA e referese à prévia definição do estatuto moral do embrião humano. Em outras palavras, “é o embrião
uma entidade portadora, desde a cariogamia, de direito à vida, reconhecida socialmente como
inviolável, face ao seu potencial, identidade, continuidade e finalidade e merecedor de
proteção correspondente?” (REGATEIRO, 2007, p.13).

4.4 Tratamento normativo do embrião excedente no Brasil

Como vimos, a probabilidade de sucesso da reprodução humana oriunda de
fertilização in vitro está diretamente relacionada à produção de embriões. Ou seja, quanto
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maior a quantidade de embriões produzidos maior a probabilidade de sucesso da técnica.
Assim, por conta dessa produção excessiva, muitos embriões não são utilizados e têm seus
destinos temporariamente indefinidos. A destinação desses embriões excedentes não foi ainda
objeto de legislação específica no Brasil, não obstante, conforme a Resolução nº 1.358/92 do
CFM (atualizada pela última vez pela Resolução 2121/2015), os embriões excedentários
destinam-se à adoção, à destruição, à crioconservação ou à doação para experiências, como
para o uso das células-tronco embrionárias humanas, em pesquisas e terapias. (GENTIL,
2017, p.457).
A problemática que se apresenta, diante da indefinição temporária e de destino
definitivo que serão atribuídos a esses embriões, ganha tons ainda mais fortes, face ao
surgimento e evolução das pesquisas com células-tronco embrionárias que, como vimos, são
capazes de originar diferenciados tecidos do corpo humano, sendo plenamente factível e
viável a hipótese de que essas células poderão vir a ser a chave de cura para inúmeras
doenças, até então incuráveis. Ocorre que as pesquisas com células troncos embrionárias
exigem a necessária destruição do embrião a fim de que dele se extraiam as células com
capacidade totipotente. Oportuno lembrarmos que as células-tronco embrionárias, além da
capacidade de transformação, “possuem a propriedade de autorrenovação e grande
plasticidade, sendo capazes de reconstruir qualquer tipo de tecido do organismo humano,
como, por exemplo, o tecido do coração, em casos de infartos ou até mesmo tecidos
neurológicos, hepáticos e renais”. (FERDINANDI, 2011, p. 548)
No Brasil, as pesquisas com células-tronco foram autorizadas, em 2005, por meio da
Lei 11.105/2005, desde que provenientes de embriões gerados por fertilização in vitro
considerados inviáveis ou congelados há mais de três anos. Não obstante, a entrada em vigor
da legislação ordinária em 2005, foi proposta pelo procurador-geral da República à época,
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) contra o artigo 5° da Lei de Biossegurança,
“alegando que este violaria o preceito constitucional da inviolabilidade da vida humana e o
princípio de dignidade da pessoa humana”.
Assim dispõe o art. 5º da Lei nº 11.105/2005:
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 da publicação desta
Lei, ou que, já congelados na data da publicação desta Lei, depois de completarem 3
(três) anos, contados a partir da data de congelamento.
§ 1o Em qualquer caso, é necessário o consentimento dos genitores.

92

§ 2o Instituições de pesquisa e serviços de saúde que realizem pesquisa ou terapia
com células-tronco embrionárias humanas deverão submeter seus projetos à
apreciação e aprovação dos respectivos comitês de ética em pesquisa.
§ 3o É vedada a comercialização do material biológico a que se refere este artigo e
sua prática implica o crime tipificado no art. 15 da Lei no 9.434, de 4 de fevereiro de
1997”. (BRASIL, 1988).

A ação foi a julgamento no Supremo Tribunal Federal em maio de 2008, sendo então
julgado como constitucional o artigo 5° da Lei de Biossegurança, por seis votos contra cinco.
(SALES, 2014, p.180). Nas palavras de Luís Roberto Barroso, em artigo publicado à época do
julgamento da ADI 3.510, quando defendia a harmonia e unicidade do sistema introduzido
pela Lei da Biossegurança no país,
[a] Lei permite a realização de pesquisas com células extraídas de embriões, mas
exige que: a) os embriões tenham resultado de tratamentos de fertilização in vitro
(art. 5º, caput); b) os embriões sejam inviáveis (art. 5º, I) ou que não tenham sido
implantados no respectivo procedimento de fertilização, estando congelados há mais
de três anos (art. 5º, II); c) os genitores dêem seu consentimento (art. 5º, § 1º); d) a
pesquisa seja aprovada pelo comitê de ética da instituição (art. 5º, § 2º). Por outro
lado, a Lei proíbe: a) a comercialização de embriões, células ou tecidos (art. 5º, § 3º,
e Lei no 9.434/97, art. 15); b) a clonagem humana (art. 6º., IV); e c) a engenharia
genética em célula germinal humana, zigoto humano e embrião humano (art. 6º,
III)”, [...] de forma que a utilização de embriões excedentes do processo de
fertilização in vitro não viola o direito à vida nem a dignidade humana. Antes de ser
transferido para o útero materno, embrião não é pessoa humana nem nascituro. Nada
obstante isso, a legislação em vigor protege a dignidade do embrião, vedando que
ele seja produzido apenas para fins de pesquisa, assim impedindo sua
funcionalização. O tratamento jurídico dado ao tema pela Lei nº 11.105/2005 (art.
5º) é, portanto, compatível com o texto constitucional”. (BARROSO, 2007, p.18,
37).

Ou seja, em nosso país, desde 2005, a lei de Biossegurança regulamentou a utilização
e experimentação das células-tronco embrionárias. Contudo, a lei da Biosegurança não
disciplinou acerca da formação dos embriões excedentários, ou seja, não traçou qualquer
diretriz a respeito da legalidade ou ilegalidade da formação desses embriões. (FERDINANDI,
2011, p. 546).
No Brasil, no que diz respeito especificamente aos embriões produzidos pelas técnicas
de RHA, temos que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), por meio do
Sistema Nacional de Produção de Embriões (SisEmbrio), criado pela Resolução de Diretoria
Colegiada/Anvisa RDC nº 29, de 12 de maio de 2008, e atualizado pela RDC nº. 33/2011,
com o objetivo, dentre outros, de conhecer o número de embriões humanos produzidos pelas
técnicas de fertilização in vitro criopreservados (congelados) nos Bancos de Células e Tecidos
Germinativos-BCTGs, mais conhecidos como clínicas de Reprodução Humana Assistida,

93

publica, anualmente, informações sobre o congelamento de embriões e doação de embriões
para pesquisa com células-tronco embrionárias. (ANVISA, 2016).
O último relatório publicado, cujos dados referem-se aos ciclos31 realizados no ano de
2015, indicam que foram transferidos 73. 472 embriões para os úteros maternos e descartados
56. 067 embriões. O Quadro 1 resume os dados obtidos sobre o número de serviços por
estado, o número de ciclos realizados, o número de oócitos produzidos, o número de embriões
transferidos e o número de embriões descartados.

Quadro 1 - Produção de células germinativas e embriões humanos utilizados nas técnicas de
fertilização in vitro no Brasil no ano de 201532
Unidade
Federada

31

Quantidade de
serviços

Número de
ciclos
realizados

Número de
oócitos
produzidos

Número de
embriões
transferidos

Número de
embriões
descartados

AM

1

73

841

141

152

BA

3

1.039

9.888

1.687

1.893

CE

3

832

6.568

3.385

207

DF

4

797

7.702

1.550

1.591

ES

3

477

3.794

1.346

540

GO

3

758

6.875

1.466

938

MA

2

169

1.889

436

171

MG

20

3.575

34.709

8.606

6.508

MT

2

470

5.470

1.117

1.004

MS

1

206

2.152

479

569

PA

2

406

3.320

669

736

PB

1

30

151

79

10

PR

14

2.337

16.913

5.025

2.355

PE

4

946

8.474

1.897

1.228

PI

1

193

2.345

615

222

RJ

12

3.700

32.995

7.798

3.891

RN

2

110

797

234
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Importante que se perceba que o SisEmbrio não recebe dados do número de fertilizações in vitro realizadas, e
sim o número de ciclos realizados, que podem ou não ter resultado em fertilizações realizadas. Um ciclo consiste
no processo no qual a paciente é submetida ao iniciar o tratamento de reprodução humana, desde a estimulação
ovariana até a captação de pelo menos um óvulo. Os dados sobre o número de ciclos realizados foram exigidos a
partir da publicação da RDC nº 23/2011.
32
Dados obtidos até 18/02/2016.
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RS

10

2.953

26.650

6.228

5.799

SC

8

877

7.386

2.105

1.070

SP

43

15.411

146.875

28.013

26.884

SE

2

254

1.954

596

250

141

35.615

327.748

73.472

56.067

Total

Fonte: ANVISA, 2016.

Até 18 de fevereiro de 2016, cento e quarenta e um bancos de Células e Tecidos
Germinativos (BCTGs) informaram a produção exigida pela RDC, no 23/2011. De acordo
com a ANVISA, informação contida no quadro 1, foram realizadas 73.472 transferências de
embriões para as pacientes que realizaram técnicas de fertilização in vitro, no Brasil. Além
disso, foram reportados mais de 35.615 ciclos de fertilização com mais de 327.748 oócitos
produzidos. Consideram-se como ciclo de fertilização in vitro os procedimentos médicos nos
quais a mulher é submetida à produção (estímulo ovariano) e retirada de oócitos para realizar
a Reprodução Humana Assistida.
Como explica Rocha,
todo estabelecimento de reprodução assistida que realize procedimentos de alta
complexidade, leia-se FIV e ICSI, deverá contar com um BCTG, e este, por
conseguinte, deverá funcionar consoante as normas da RDC nº 33, bem como ser
cadastrado e prestar informações para o SisEmbrio. (ROCHA, 2016, p.61).

A ANVISA regulamenta, tão somente, os aspectos sanitários da manipulação dos
tecidos germinativos e destinação dos embriões, não contribuindo com previsões normativas
quanto às técnicas ou normas sobre a RHA, mesmo porque, em razão da própria natureza do
órgão regulamentador, não seria esperada qualquer outra posição.
No caso específico da implantação dos embriões em gerações futuras, ao que tudo
indica, não existem quaisquer dados científicos que comprovem empiricamente a
inviabilidade dos embriões crioconservados após determinado lapso temporal. Ao contrário,
quanto às pesquisas em inseminação artificial, existem evidências já referendadas pela

comunidade científica que a implantação tardia de embriões resulta em espécimes exemplares
(GUGLIOTTI, 2014, p.14).
Outra informação válida para construção de nossa reflexão é postulada por Davies et
al. (2012) que afirma que dados de uma pesquisa realizada por Hansen, em 2005 na
Inglaterra, apontam que a prevalência de alterações cromossômicas, más-formações cardíacas,
atrésia esofágica e más-formações craniais de crianças concebidas por FIV ou por ICSI tem
prevalência em dobro (8,8% em comparação a 4,2%) em comparação a crianças concebidas
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naturalmente. O autor informa ainda que, no ano de 2011, um estudo realizado pelo The New
England Journal of Medicine, com aproximadamente 300 mil recém-nascidos, dos quais
6.163 eram frutos de RHA, constatou que o risco de se nascer com algum tipo de máformação era significativamente maior naqueles concebidos via THA, se comparados com
crianças concebidas naturalmente. Segundo o estudo, 7,2% das crianças nascidas por FIV e
9,9% das nascidas por ICSI apresentaram algum tipo de problema. (DAVIES et al., 2012).
Em congruência com essas informações, Scherrer et al. (2012) discorre que em seus
estudos algumas alterações como enfermidade sistêmica pulmonar cardiovascular, causada
pela exposição do embrião ao ambiente laboratorial nos primeiros dias de desenvolvimento,
só são detectáveis a longo prazo, o que por si só exigiria pesquisas aprofundadas sobre a
indicação clara quanto aos usos das técnicas de RHA, a fim de minimizar o seu caráter
invasivo. (SCHERRER et. al. 2012).
Nesse contexto, vários dilemas éticos surgem a respeito do descarte de embriões
originários das técnicas de RHA. O que impediria, por exemplo, que um embrião congelado
em 2017 seja implantado daqui 30 ou 40 anos, em futuras gerações? Quais são os critérios
utilizados para uma decisão como essa?33 Na mesma seara, uma vez que satisfeito o desejo da
maternidade e/ou paternidade por aqueles que a pretendem, o que será feito com os demais
embriões gerados? O descarte dos embriões excedentários seria um desrespeito às vidas
formadas? Foram formadas vidas? Com base em quais critérios essas respostas serão dadas?
No Brasil, ao contrário do que se poderia imaginar, face ao elevado número de clínicas
especializadas em RHA que operam no país desde a década de 1960, a extensão do direito à
vida dos embriões, seus marcos iniciais e finais, não se encontra prescrita pela ordem
constitucional ou legal. Como vimos anteriormente, no ordenamento jurídico brasileiro
existem disposições constitucionais e legais que tutelam o direito a vida humana, mas não a
vida humana embrionária. A Constituição Federal, no caput do seu art. 5º, consagra a
inviolabilidade do direito à vida, elegendo a dignidade da pessoa humana como um dos
fundamentos da República Federativa do Brasil (BRASIL, CRFB/1988, art. 1º, III). A
legislação ordinária, por meio do Código Civil Brasileiro (BRASIL, CCB/2002), art. 2º, põe a
salvo os direitos do nascituro desde a concepção. O Código Penal Brasileiro (BRASIL,
CPB/1940), na mesma medida, tipifica o crime de aborto, nos arts. 124, 125 e 126, adotando a
33

No caso específico da implantação dos embriões em gerações futuras ao que tudo indica não existem
quaisquer dados científicos que comprovem empiricamente a inviabilidade dos embriões crioconservados após
determinado lapso temporal. Ao contrário, no que diz respeito às pesquisas em inseminação artificial, existem
evidências já referendadas pela comunidade científica que a implantação tardia de embriões resulta em
espécimes exemplares (GUGLIOTTI, 2014, p. 14).
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teoria concepcionista para o início da vida. Ou seja, ambos os códigos, civil e penal, protegem
a vida, especialmente a vida do nascituro (VENOSA, 2013, p.143).
Conquanto, as questões relativas ao direito dos embriões oriundos de técnicas de RHA
encontram-se normatizadas tão somente pelo Conselho Federal de Medicina, uma autarquia
federal que possui atribuições constitucionais de fiscalização e normatização da prática
médica no país. Os princípios que norteiam as tomadas de decisões em questões como:
admissibilidade e acesso das técnicas de reprodução assistida, anonimato de doadores de
gametas, experimentações com embriões, escolha de sexo, direitos do embrião, dentre outras,
são tão vastos quanto a pluralidade de ideias e ideais presentes nas sociedades. (SILVA, 2004,
p.129).
Nesse interim, não se olvida que cabe ao Direito, ciência aberta que se origina das
relações sociais, relacionando-se com a religião, a moral, a Filosofia, os costumes, a
Sociologia e também com a Biologia, a Medicina e a Embriologia, com diferentes formas de
conhecimento da realidade, reformular cada um desses novos conceitos e, muitas vezes, até
mesmo inacabados, apresentando releituras peremptórias dos fenômenos jurídicos que se
apresentam. Valiosos os esclarecimentos do Professor José Ricardo Cunha sobre o fenômeno
jurídico:
Sendo o objeto da Ciência do Direito o Fenômeno Jurídico e este um produto socialhistórico, o conhecimento do direito necessariamente deve acontecer de maneira
ampla, como uma visada que se estende sobre o todo e compreende esta dimensão
de totalidade como aspecto metateórico deste próprio conhecimento do direito ou,
podemos dizer, do conhecimento de maneira geral. Uma compreensão real da
experiência jurídica não é compatível com uma visão absolutamente
compartimentalizada do direito e o chamado raciocínio jurídico implica um trânsito
sistemático onde o cientista ou operador jurídico é capaz de, concomitantemente,
estabelecer seus recortes de observação e análise e compreender o todo contextual
onde se insere seu objeto. (CUNHA, 2014, p. 94).

No caso dos embriões excedentários, o raciocínio jurídico atual encontra-se alicerçado
em uma compreensão meramente parcial e compartimentada do direito ante inegável omissão
do ordenamento jurídico, visto que quanto à regulamentação das técnicas de RHA, a única lei
que trata do assunto, a Lei n. 11.105/200534, não traz tratamento adequado, tampouco
suficiente ao tema, uma vez que apenas proibiu a manipulação em desacordo com a legislação
e a clonagem de embriões humanos. (MORAES, FERDINANDI, 2016).
Como vimos anteriormente, “o art. 5º da Lei n. 11.105/2005, única lei que trata sobre o embrião, foi objeto de
uma ação de inconstitucionalidade e dispõe que será permitida a utilização desses embriões excedentários com
intuito terapêutico e de pesquisa desde que sejam considerados inviáveis, ou estejam congelados há três anos ou
mais da data de publicação da lei, com o consentimento dos genitores sem fins lucrativos”. (MORAES,
FERDINANDI, 2016, p.106-107).
34
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Quanto à lei civil, o Código Civil Brasileiro, de 2002, menciona a Reprodução
Humana Assistida apenas no artigo 1.597:
Art. 1.597. Presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos:
I - nascidos cento e oitenta dias, pelo menos, depois de estabelecida a convivência
conjugal;
II - nascidos nos trezentos dias subsequentes à dissolução da sociedade conjugal,
por morte, separação judicial, nulidade e anulação do casamento;
III - havidos por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido o marido;
IV - havidos, a qualquer tempo, quando se tratar de embriões excedentários,
decorrentes de concepção artificial homóloga;
V - havidos por inseminação artificial heteróloga, desde que tenha prévia
autorização do marido. (BRASIL, 2002).

Da leitura do artigo, podemos concluir que a letra da lei regulamenta, tão somente,
fecundação artificial homóloga post mortem, ou seja, regula os direitos quanto à presunção
de filiação dos filhos concebidos a partir das técnicas de RHA, deixando de regulamentar
qualquer outro dos tantos aspectos carentes de regulamentação, mormente quanto à
destinação dos embriões excedentes.
Como se observa, nem sempre o Direito é capaz de alcançar a velocidade dos
acontecimentos. As causas dessa letargia são variadas e podem decorrer de vários fatores que
passariam, entre outros, pela falta de interesse político, de conhecimento técnico dos que
elaboram as leis, da conscientização da sociedade, das tramitações legislativas lentas 35 e falta
de preparo da sociedade para aplicação das normas, o que acaba, muitas vezes, por gerar
descompassos entre as práticas científicas e as respostas legais consideradas satisfatórias.
Prova disso é que, até hoje, a única tutela exercida na regulação das questões afetas às
técnicas de RHA se faz por meio de uma regulamentação médica que estabelece normas
éticas sobre o tema.
Desde o início da década de 1990, o CFM estabeleceu normas éticas a serem seguidas
pelos médicos e clínicas médicas quando da utilização das técnicas de reprodução assistida. A
resolução nº 1.538, editada em 1992, foi a primeira, prevalecendo atualmente a resolução
2.121/2015, único normativo deontológico relativo à realização RHA no Brasil, tendo sido
precedida pelas Resoluções 1.358/1992, 1.957/2010 e 2.013/2013 – todas tratando da mesma
temática.

35

Rocha (2016) assevera que há mais de trinta anos tramitam no Congresso Nacional inúmeros projetos de Lei
(PL) sobre a regulamentação da Reprodução Humana Assistida. Para a autora, o mais importante é o PL Nº
1.184/2003, que encontra-se em análise da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, no
qual encontram-se apensados outros 15 PLs diferentes.
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Como vimos há pouco, o CFM é uma autarquia federal consubstanciada numa
entidade de fiscalização profissional, instituída pelo Decreto lei nº 7.955, de 13 de setembro
de 45, e pela Lei nº 3.268, de 30 de setembro de 57, alterada pela Lei nº 11.000, de 15 de
dezembro de 2004 e regulamentada pelos Decretos n.º 44.045/58 e 6821/2009.
Hely Lopes Meirelles (2004, p.333-334) constata que as autarquias: “[s]ão entes
administrativos autônomos, criados por lei específica, com personalidade jurídica de Direito
Público interno, patrimônio próprio e atribuições estatais específicas. São entes autônomos,
mas não são autonomias. Inconfundível é autonomia com autarquia: aquela legisla para si;
esta administra-se a si própria, segundo leis editadas pela entidade que a criou.
Maria Silvia Zanela Di Pietro acrescenta que algumas leis referem-se à autarquia de
regime especial, mas por imprecisão conceitual não lhes designam o conteúdo:
O que posiciona a autarquia como de regime especial são regalias que a lei criadora
lhe confere para pleno desempenho de suas finalidades específicas, observadas as
restrições constitucionais. Assim, são consideradas autarquias de regime especial o
Banco do Brasil (Lei 4.595/64), a Comissão Nacional de Energia Nuclear (Lei
4.118/62), a Universidade de São Paulo (Dec-lei 13.855/44 e Decs. 52.326/69 e
52.906/72), bem como as entidades encarregadas, por lei, dos serviços de
fiscalização de profissões regulamentadas (OAB, CONFEA e congêneres), dentre
outras que ostentam características próprias na sua organização, direção,
operacionalidade e gestão de seus bens e serviços. (DI PIETRO, 2003, p.369).

O CFM constitui-se, assim, numa autarquia de regime especial a quem a lei
instituidora, Lei 3.268/57, conferiu privilégios específicos que resultaram em aumento de sua
autonomia comparativamente com as autarquias comuns:
Os Conselhos de fiscalização do exercício profissional foram tradicionalmente
definidos como autarquias federais, pois exercem atividade que, em princípio, seria
do Estado. Assim, a Lei 3.268/57, que instituiu os Conselhos Federais e Regionais
de Medicina, define-os como autarquias dotadas de autonomia administrativa e
financeira (art. 1º). (PEREIRA, 2013, p.116).

Com a finalidade de fiscalizar a atividade médica regulamentada no país, conforme
art. 2º da Lei 3.268/57:
Art. 2º O conselho Federal e os Conselhos Regionais de Medicina são os órgãos
supervisores da ética profissional em toda a República e ao mesmo tempo,
julgadores e disciplinadores da classe médica, cabendo-lhes zelar e trabalhar por
todos os meios ao seu alcance, pelo perfeito desempenho ético da medicina e pelo
prestígio e bom conceito da profissão e dos que a exerçam legalmente. (BRASIL,
1957).

Ocorre que, em 1988, antes da promulgação da Constituição Federal, uma Medida
Provisória, posteriormente convertida, transformou a natureza jurídica dos Conselhos
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Profissionais, que passaram, provisoriamente, a assumir natureza de entidade de direito
privado, conforme art. 52, § 2º, da Lei n° 9.649:
Art.58. Os serviços de fiscalização de profissões regulamentadas serão exercidos em
caráter privado, por delegação do poder público, mediante autorização legislativa.
§1o A organização, a estrutura e o funcionamento dos conselhos de fiscalização de
profissões regulamentadas serão disciplinados mediante decisão do plenário do
conselho federal da respectiva profissão, garantindo-se que na composição deste
estejam representados todos seus conselhos regionais.
§2o Os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas, dotados
de personalidade jurídica de direito privado, não manterão com os órgãos da
Administração Pública qualquer vínculo funcional ou hierárquico.
§ 3o Os empregados dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas são
regidos pela legislação trabalhista, sendo vedada qualquer forma de transposição,
transferência ou deslocamento para o quadro da Administração Pública direta ou
indireta.
§ 4o Os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas são autorizados a
fixar, cobrar e executar as contribuições anuais devidas por pessoas físicas e
jurídicas, bem como preços de serviços e multas, que constituirão receitas próprias,
considerando-se título executivo extrajudicial a certidão relativa aos créditos
decorrentes.
§ 5o O controle das atividades financeiras e administrativas dos conselhos de
fiscalização de profissões regulamentadas será realizado pelos seus órgãos internos,
devendo os conselhos regionais prestar contas, anualmente, ao conselho federal da
respectiva profissão, e estes aos conselhos regionais.
§ 6º Os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas, por constituírem
serviço público, gozam de imunidade tributária total em relação aos seus bens,
rendas e serviços.
§ 7o Os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas promoverão, até 30
de junho de 1998, a adaptação de seus estatutos e regimentos ao estabelecido neste
artigo.
§ 8o Compete à Justiça Federal a apreciação das controvérsias que envolvam os
conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas, quando no exercício dos
serviços a eles delegados, conforme disposto no caput. (BRASIL, 1998).

A medida contrariava a doutrina e jurisprudência vigentes e, principalmente, alterava a
forma de contratação de funcionários das entidades, dando ensejo ao ajuizamento pelo Partido
dos Trabalhadores – PT, Partido Comunista do Brasil – PC do B, pelo Partido Democrático
Trabalhista – PDT de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI nº 1.717-6/DF),
insurgindo-se contra o caput do artigo 58 e dos parágrafos 1° ao 8°. (VIEIRA, 2011).
Nos argumentos delineados na ADI, os partidos políticos afirmavam terem sido
afrontados o art. 5º, XIII; art. 21, XXIV; art. 22, XVI e art. 70, parágrafo único, todos da
Constituição Federal de 198836. O Supremo Tribunal Federal (STF) concedeu o pedido

36

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, nos termos seguintes:
XIII – é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a
lei estabelecer;
Art. 21. Compete à União:
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liminar articulado e, a partir de 28 de março de 2003, data da publicação da decisão no Diário
Oficial da União37, os Conselhos de Fiscalização de Profissões Legalmente Regulamentadas
deixaram de ser entidades de regime jurídico privado. (VIEIRA, 2011).
Dessa definição, de autarquia especial como entidades fundadas sob o regime jurídico
de direito público, o que tem mais relevância para nosso estudo é que disso decorre que as
resoluções enunciadas pelo CFM destinam-se, única e exclusivamente, aos médicos e clínicas
que realizam as técnicas de RHA, não podendo sob qualquer hipótese serem entendidas como
normas legais formais, aplicáveis abstratamente em face de todos, vez que não são oriundas
do poder legislativo nacional, não expressando formalmente a vontade referendada do povo
brasileiro,

tampouco

a

prevalência

de

determinados

interesses

ou

seguimentos

democraticamente referendados por meio do processo legislativo.
Marçal Justen Filho, corroborando desse entendimento, complementa:
As autarquias de regulação de categorias profissionais também apresentam perfil
muito diferenciado. É o caso da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB e dos
diversos Conselhos federais e regionais, encarregados de disciplinar o exercício de
profissões regulamentadas. Essas entidades são qualificadas como autarquias
federais, mas não se sujeitam a qualquer tipo de interferência estatal. Seus
administradores são eleitos pelos integrantes da categoria e não podem ser
destituídos por ato de vontade dos governantes. Sua competência administrativa se
limita ao exercício da profissão. Essas entidades não são propriamente integrantes da
estrutura administrativa estatal, mas manifestações da própria sociedade civil. No
entanto, exercitam competências tipicamente estatais, especialmente no tocante ao
poder de polícia, a que corresponde a cobrança compulsória de contribuições. Daí a
sua qualificação como autarquia. Mas o exemplo demonstra como o gênero
“autarquia” comporta figuras muito diversas. (JUSTEN FILHO, 2006, p.21).

XXIV – organizar, manter e executar a inspeção do trabalho;
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
XVI – organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões;
Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da
administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e
renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de
controle interno de cada Poder.
Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade,
guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em
nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.
37
Vejamos a ementa do acórdão: EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 58 E SEUS PARÁGRAFOS DA LEI FEDERAL Nº
9.649, DE 27.05.1998, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE PROFISSÕES
REGULAMENTADAS. 1. Estando prejudicada a Ação, quanto ao § 3º do art. 58 da Lei nº 9.649, de
27.05.1998, como já decidiu o Plenário, quando apreciou o pedido de medida cautelar, a Ação Direta é julgada
procedente, quanto ao mais, declarando-se a inconstitucionalidade do “caput” e dos § 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º do
mesmo art. 58. 2. Isso porque a interpretação conjugada dos artigos 5°, XIII, 22, XVI, 21, XXIV, 70, parágrafo
único, 149 e 175 da Constituição Federal, leva à conclusão, no sentido da indelegabilidade, a uma entidade
privada, de atividade típica de Estado, que abrange até poder de polícia, de tributar e de punir, no que concerne
ao exercício de atividades profissionais regulamentadas, como ocorre com os dispositivos impugnados. 3.
Decisão unânime.
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Relativo a esse tema, Rocha (2016, p.66) destaca que não foi por mero acaso que o
legislador constitucional elencou a formulação de leis como sendo competência do poder
legislativo. A lei é a principal fonte formal do Direito (JARDIM, 2012), tem natureza distinta
das demais fontes em razão de sua natureza “escrita, seu uso obrigatório, seu conteúdo
vinculante e sua natureza primária em relação a outras fontes” (MARRARA, 2014, p.29). O
processo de formação das leis decorre justamente da manifestação de valores sociais que
orientam o legislador em decorrência do Princípio da legalidade e por força do Estado
Democrático de Direito. (JARDIM, 2012). Assim, o texto constitucional revela o caráter
democrático intrínseco à edição das leis que devem, acima de qualquer tese, manifestar a
vontade do povo.
Nesse contexto, imperioso concluirmos que as resoluções erigidas pelo CFM
externalizam, a priori, formulações aplicáveis estritamente sob a perspectiva e para a classe
médica, cujos efeitos estariam, na mesma medida, adstritos aos médicos e clínicas médicas
atuantes no país.
Ocorre que, dada a ausência de uma lei específica, formal e especialmente formulada
pelo poder legislativo, a refletir os anseios da sociedade brasileira quanto à tutela das diversas
questões, que já há 40 anos, exigem tomadas de decisão do ponto de vista ético-jurídico,
relativas às técnicas de RHA, as resoluções do CFM, único normativo deontológico existente
sobre o tema, têm sido utilizadas não apenas pela comunidade médica, como referencial ético
na tomada de decisões, como também pela comunidade jurídica na construção de soluções
para os diversos litígios38 que se apresentam.
A respeito disso, Mascarenhas reitera que o CFM desempenha um papel de destaque
no cenário político nacional exercendo quatro funções básicas: judicante, cartorária,
legislativa e executiva:
A função judicante refere-se à atuação do CFM no tocante ao julgamento dos
médicos pelos médicos, ou seja, julgamentos administrativos que visam avaliar a
atuação ética dos médicos no desempenho de suas funções. [...]
A função cartorária é representada pelo papel do CFM de arquivar os documentos
relativos ao histórico do médico, bem como as alterações de seu registro como
especialidades.
A função legislativa está fundamentada nos arts. 2º e 5º da Lei 3268/57, que
dispõem que o CFM é responsável por disciplinar e expedir instruções necessárias
no âmbito dos Conselhos Regionais.
38

Sobre exemplos de julgados que lançaram mão da resolução do CFM sugerimos a consulta a dois julgados
apresentados por Rocha (2016) como exemplares: a apelação nº 0008452-65.2013.4.03.6000 do Tribunal
Regional Federal da 3º Região, cuja Ministra Relatora foi a desembargadora federal Consuelo Yoshida, julgada
em 11/12/2014 e a apelação nº 0080294-36.2001.8.07.0001 do Tribunal de Justiça do Distrito Federa, cujo
Ministro Relator foi o Desembargador J.J. Costa Carvalho, julgada em 12/11/2014.
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A função executiva significa que o CFM é responsável por desenvolver políticas
previstas em suas resoluções, bem como em convênios e parcerias firmadas com o
Poder Público ou entidades particulares. No exercício desta função, o CFM promove
a educação dos médicos e da população em geral em relação aos seus direitos
relativos à área da saúde. (MASCARENHAS, 2016, p.173).

No que diz respeito à função médica, a Lei 3268/57 estabelece que cabe ao CFM
regulamentar o Código de Deontologia Médica, chamado de Código de Ética Médica,
atualmente representado pela resolução CFM nº 1897/09. Sobre a função cartorária, a autora
elucida que o CFM representa “um verdadeiro de banco de dados público, cujo acesso,
dependendo da natureza da informação, pode ser restringido” (MASCARENHAS, 2016,
p.174). Quanto à função legislativa, a que mais convizinha atrelada à discussão do nosso tema
de investigação, o CFM, por ter a função de regulamentar o exercício da medicina em todo o
país, acaba por criar uma composição de direitos e deveres sob o status de resoluções ou “leis
médicas”, ensejando a estruturação de um ordenamento “para-oficial”, mesmo que sua
disciplina seja adstrita aos médicos. (BARROS JUNIOR, 2012).
No entendimento de Dantas (2014), as normas editadas pelo CFM devem ser de
observância geral, mesmo que supostamente possuam a princípio um caráter classista. O autor
defende essa ideia argumentando que dentre as competências do CFM está a de editar
resoluções que regerão o exercício da medicina em todo o território nacional, nesse sentido, as
normas do CFM não poderiam conflitar com normas de hierarquia superior, mas em caso de
ausência legislativa não se configuraria qualquer extrapolação ou conflito.
Em sentido oposto, Leite (2012) entende que as resoluções do CFM expressam apenas
padrões de conduta e recomendações que orientam a conduta ética dos médicos, não
possuindo status de norma jurídica.
Mascarenhas (2016), sobre as recomendações e normativos do CFM, pondera que
inobservância de resoluções implica em responsabilização administrativa por parte do médico
trazendo consequências inclusive de cunho punitivo39, conforme prescrição do art. 18, do
Código Ético da Medicina/2009, que prescreve ser vedado ao médico “desobedecer aos

De acordo com Pereira (2003, p. 117), “as penas disciplinares aplicáveis pelos Conselhos Regionais de
Medicina são as previstas em lei: a) advertência confidencial em aviso reservado; b) censura confidencial em
aviso reservado; c) censura pública em publicação oficial; d) suspensão do exercício profissional até 30 (trinta)
dias; e) cassação do exercício profissional ad referendum do Conselho Federal. Das decisões proferidas nos
processos ético-profissionais pelos Conselhos Regionais cabe recurso ao Conselho Federal de Medicina no prazo
de 30 (trinta) dias. Os recursos terão efeito suspensivo, podendo ocorrer o agravamento da pena, se interposto
recurso pelo denunciante. Caberá, também, revisão do PEP condenatório pelo Conselho Federal de Medicina, a
qualquer tempo, quando se descobrirem novas provas que possam inocentar o médico condenado, ou por
condenação baseada em falsa prova.
39
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acórdãos e às resoluções dos Conselhos Federal e Regionais de Medicina ou desrespeitá-los”,
esculpindo, nesse sentido, uma norma vinculante.
No caso específico do descarte de embriões excedentes oriundos das técnicas de RHA
e demais temas relacionados à RHA, a resolução 1.212/2015 é a síntese atualizada das últimas
três resoluções do CFM que versavam sobre esse mesmo tema.
A primeira resolução do CFM sobre normas éticas para a utilização das técnicas de
Reprodução Assistida, resolução nº. 1.358 de 1992, proibia o uso de técnicas com o objetivo
de se selecionar o sexo ou qualquer característica biológica do embrião, proibindo, da mesma
forma, a doação gratuita de material genético. Entretanto, essa primeira versão das normas e
recomendações éticas que produziu efeitos ao longo de 18 anos até ser substituída por uma
versão mais atualizada, não estabelecia limites de idade para as candidatas à técnica e definia
a transferência de, no máximo, quatro embriões fecundados por tentativa de inseminação.
Além disso, a primeira resolução previa a doação gratuita e temporária de útero até a segunda
geração. (CFM, 1992).
A Resolução 1.957/10 substitui a de nº 1.958/92, mantendo parte das regras anteriores,
acrescentando, entretanto, uma gradação para a transferência de embriões, começando com
dois para mulheres com até 35 anos, chegando até quatro para àquelas com mais de 40 anos.
Essa edição normativa afirmava que toda pessoa podia ser receptora das técnicas de
reprodução assistida e permitia também a fertilização post mortem, desde que previamente
autorizada pelo de cujus. (CFM, 2010).
A resolução 2.023/13, atualizada apenas três anos após sua antecessora, estabeleceu o
limite de idade de 50 anos às candidatas submetidas às técnicas; ampliou a possibilidade do
útero substituição para parentes até quarto grau do pai ou da mãe (situações excepcionais
poderiam passar pelo crivo do Conselho Regional de Medicina); permitiu o uso das técnicas
para casais homossexuais e predizia normas relativas à garantia do registro civil de crianças
pelos pais genéticos; estabelecia o limite para doação de gametas (35 anos para mulher e 50
para homens); permitia a doação compartilhada de óvulos e o uso da tipagem genética como
forma de evitar doenças hereditárias ou para beneficiar filho do casal que poderia ser
beneficiado pelo transplante de células-tronco. (CFM, 2013).
A resolução 2.121/2015 é a que se encontra em vigor, desde o dia 22 de setembro de
2015, e como as regras de descarte de embriões atuais estão nelas contidas, faremos uma
análise mais detida de seus termos.
Quanto à forma de exposição de seus enunciados, a resolução estabelece, inicialmente,
cinco considerandos que têm função interpretativa ao longo dos enunciados da resolução e
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informam a respeito das circunstâncias que motivaram a edição normativa, atestando ainda a
intenção dos legisladores médicos ao editarem a resolução. Assim, por meio desses cinco
considerandos, o CFM destaca que a infertilidade humana é um problema de saúde com
implicações médicas e psicológicas e que é legítimo o anseio de superá-la. Destacam que o
avanço do conhecimento científico permite solucionar vários casos de problemas de
reprodução humana. Informam que o Supremo Tribunal Federal reconhece como entidade
familiar as uniões homoafetivas, as quais poderão recorrer às técnicas de RHA para
realizarem seu projeto parental. E concluem que há necessidade de harmonização do uso
dessas técnicas com os princípios da ética médica.
Após os considerandos, a resolução é dividida em nove capítulos: I- Princípios Gerais;
II- Pacientes das Técnicas de RA; III- Referente às clínicas, centros ou serviços que aplicam
as técnicas de RA; IV- Doação de gametas ou embriões; V- Criopreservação de gametas ou
embriões; VI- Diagnóstico genético pré-implantação de embriões; VII- Sobre a gestação de
substituição; VIII- Reprodução assistida post-mortem; IX- Disposição final.
Dentre os princípios gerais da Resolução 2.121/2015, são elencados:
I - PRINCÍPIOS GERAIS
1 - As técnicas de reprodução assistida (RA) têm o papel de auxiliar na resolução
dos problemas de reprodução humana, facilitando o processo de procriação.
2 - As técnicas de RA podem ser utilizadas desde que exista probabilidade de
sucesso e não se incorra em risco grave de saúde para o (a) paciente ou o possível
descendente, sendo a idade máxima das candidatas à gestação de RA de 50 anos.
3 - As exceções ao limite de 50 anos para participação do procedimento serão
determinadas, com fundamentos técnicos e científicos, pelo médico responsável e
após esclarecimento quanto aos riscos envolvidos.
4 - O consentimento livre e esclarecido informado será obrigatório para todos os
pacientes submetidos às técnicas de reprodução assistida. Os aspectos médicos
envolvendo a totalidade das circunstâncias da aplicação de uma técnica de RA serão
detalhadamente expostos, bem como os resultados obtidos naquela unidade de
tratamento com a técnica proposta. As informações devem também atingir dados de
caráter biológico, jurídico e ético. O documento de consentimento livre e esclarecido
informado será elaborado em formulário especial e estará completo com a
concordância, por escrito, obtida a partir de discussão bilateral entre as pessoas
envolvidas nas técnicas de reprodução assistida.
5 - As técnicas de RA não podem ser aplicadas com a intenção de selecionar o sexo
(presença ou ausência de cromossomo Y) ou qualquer outra característica biológica
do futuro filho, exceto quando se trate de evitar doenças do filho que venha a nascer.
6 - É proibida a fecundação de oócitos humanos com qualquer outra finalidade que
não a procriação humana.
7 - O número máximo de oócitos e embriões a serem transferidos para a
receptora não pode ser superior a quatro. Quanto ao número de embriões a

105

serem transferidos, fazem-se as seguintes determinações de acordo com a
idade: a) mulheres até 35 anos: até 2 embriões; b) mulheres entre 36 e 39 anos:
até 3 embriões; c) mulheres com 40 anos ou mais: até 4 embriões; d) nas
situações de doação de óvulos e embriões, considera-se a idade da doadora no
momento da coleta dos óvulos.
8 - Em caso de gravidez múltipla, decorrente do uso de técnicas de RA, é proibida a
utilização de procedimentos que visem a redução embrionária. (CFM, 2015,
Resolução 2125/2015, grifo nosso).

Da leitura dos princípios gerais, é possível verificar que o CFM determinou que a
doação, compartilhada ou não, de óvulos só será permitida quando ficar comprovado que
doadora e receptora têm problemas de infertilidade. Essa medida visa evitar que mulheres
saudáveis se submetam a procedimentos invasivos desnecessariamente, bem como visando
minimizar ou evitar a comercialização de óvulos, prática vetada. Outra alteração concerne à
autorização para que mulheres com mais de 50 anos possam realizar os procedimentos de
reprodução humana assistida, desde que, mediante fundamentação técnica e científica por
parte do médico, paciente e médico assumam os riscos de uma gravidez tardia.
No que diz respeito especificamente ao descarte de embriões oriundos das técnicas de
RHA, são seis as tratativas apresentadas pela resolução, especialmente em seu capítulo V:
1. O número máximo de oócitos e embriões a serem transferidos para a receptora
não pode ser superior a quatro. Quanto ao número de embriões a serem transferidos,
fazem-se as seguintes determinações de acordo com a idade: a) mulheres até 35
anos: até dois embriões; b) mulheres entre 36 e 39 anos: até três embriões; c)
mulheres com 40 anos ou mais: até quatro embriões; d) nas situações de doação de
óvulos e embriões, considera-se a idade da doadora no momento da coleta dos
óvulos;
2. Em caso de gravidez múltipla, decorrente do uso de técnicas de RA, é proibida a
utilização de procedimentos que visem à redução embrionária;
3. O número total de embriões gerados em laboratório será comunicado aos
pacientes para que decidam quantos embriões serão transferidos a fresco. Os
excedentes, viáveis, devem ser criopreservados;
4. No momento da criopreservação, os pacientes devem expressar sua vontade, por
escrito, quanto ao destino a ser dado aos embriões criopreservados, de forma que
situações futuras possíveis sejam consideradas e pré-determinadas, como casos de
divórcio, doenças graves ou falecimento de um dos cônjuges/companheiros ou de
ambos, e quando desejam doá-los;
5. Os embriões criopreservados com mais de cinco anos poderão ser descartados, se
essa for a vontade dos pacientes. A utilização dos embriões em pesquisas de célulastronco não é obrigatória, conforme previsto na Lei de Biossegurança;
6. As técnicas de RA podem ser utilizadas aplicadas à seleção de embriões
submetidos à diagnóstico de alterações genéticas causadoras de doenças – podendo,
nesses casos, serem doados para pesquisa ou descartados.

Como podemos constatar, no que tange aos embriões excedentários, a resolução
determina que o número máximo de oócitos e embriões a serem transferidos para a receptora
não pode ser superior a quatro. No que concerne ao número de embriões a serem transferidos,
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fizeram-se determinações quantitativas atreladas ao fator idade. Ou seja, questões
importantíssimas abordadas pela resolução com impacto direto na quantidade de embriões
excedentes, que decorrerão da prática médica por ela chancelada, foram autorizadas, sem o
devido processo legislativo e, principalmente, sem o devido debate com a sociedade40.
O capítulo V da resolução, que trata especificamente sobre a criopreservação de
gametas ou embriões, determinou que as clínicas, centros ou serviços pudessem criopreservar
espermatozoides, óvulos, embriões e tecidos gonádicos. Além disso, determinou que o
número total de embriões gerados em laboratório deverá ser comunicado aos pacientes para
que decidam quantos embriões serão transferidos a fresco. Os excedentes, viáveis, devem ser
criopreservados. Ademais, no momento da criopreservação, os pacientes devem expressar sua
vontade, por escrito, quanto ao destino a ser dado aos embriões criopreservados, em caso de
divórcio, doenças graves ou falecimento, de um deles ou de ambos, e quando desejem doálos. Por fim, ficou autorizado que os embriões criopreservados com mais de cinco anos
poderão ser descartados, se essa for a vontade dos pacientes, ficando a utilização dos
embriões em pesquisas de células-tronco facultativa, conforme previsto na Lei de
Biossegurança.
Abaixo, observamos um quadro resumo que estabelece um comparativo entre a
resolução 2013/13, que trazia em seu bojo a síntese das outras duas resoluções que a
antecederam e a resolução 2.121/15:

Quadro 2 - Comparativo das Resoluções do Conselho Federal de Medicina sobre RHA
Idade máxima para o
recebimento de óvulos

Idade máxima para a doação
de espermatozoides
Idade máxima para a doação
de óvulos
Número de embriões
implantados

40

Resolução 2.013/13
Até 50 anos

Até 50 anos

Resolução 2.121/15
Após 50 anos, condicionada à
fundamentação técnica e
científica e desde que médico e
pacientes assumam os riscos em
termo de consentimento livre e
esclarecido.
Até 50 anos

Até 35 anos

Até 35 anos

Mulheres com até 35 anos – até dois
embriões; de 36 a 39 anos - até três; de
40 a 50 anos- quatro embriões (limite

Regras foram mantidas

Outras questões tais como o limite de idade para a realização do procedimento, a possibilidade de objeção de
consciência do médico para o uso da técnica em casais homossexuais e em pessoas solteiras, o impedimento de
realização do procedimento de gestação de substituição para além do quarto grau de parentesco, existem outras
questões de suma importância, na mesma medida também foram autorizadas pela resolução sem passarem pelo
crivo democrático.
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Doação de gametas

Doação compartilhada de
óvulos

Reprodução assistida feita
por homossexuais e
solteiros

máximo).
Não determinava se era feminino ou
masculino

A mulher de até 35 anos em processo
de processo de reprodução assistida
pode doar óvulos para uma mulher que
nos os produz mais, em troca de
custeio de parte do tratamento. A
doadora tem preferência sobre o
material biológico produzido.
Homossexuais e solteiros são citados
na resolução como elegíveis para o
tratamento. O uso da reprodução
assistida passa a ser permitido
legalmente.

Descarte de embriões

A clínica deverá manter os embriões
congelados por 5 anos. Depois disso,
podem descartar ou doar para estudos.
A decisão sobre o destino dos embriões
deve ser expressa por escrito pelos
pacientes no momento da
criopreservação.

Seleção genética para evitar
doenças hereditárias

Permite a seleção genética de embriões
com o intuito de evitar que o bebê
nasça com doenças hereditárias já
apresentadas por algum filho do casal.
Também passa a permitir o transplante
de células-tronco desse bebê para o
irmão mais velho. Veta a escolha do
sexo do bebê em laboratório, com
exceção dos casos de doenças ligadas
ao sexo.
As doadoras temporárias do útero
podem pertencer à família de um dos
parceiros e ter até o grau de parentesco:
mãe (1º grau), irmã (2º grau), tia (3º
grau) ou prima (4º grau)

Útero de substituição

Fertilização post mortem

Permite, desde que haja autorização
prévia do falecido(a) para o uso do
material biológico criopreservado.
Fonte: CFM, 2015.

Permite apenas a doação de
gametas masculinos e proíbe a
doação pelas mulheres, salvo no
caso detalhado no item doação
compartilhada de óvulos.
Regras foram mantidas

Além das garantias anteriores, foi
clarificada a situação das
homossexuais femininas,
permitindo a gestação
compartilhada em união
homoafetiva feminina em que não
exista infertilidade.
Manteve o prazo de 5 anos para o
congelamento dos embriões antes
do descarte e a necessidade de os
pacientes expressarem por escrito
o que deve ser feito depois desta
data. Esclarece que a utilização
dos embriões em pesquisas de
células-tronco não é obrigatória.
Manteve os critérios anteriores.
Esclarece que nos casos de
seleções de embriões submetidos
a diagnóstico de alterações
genéticas causadoras de doenças,
é possível a doação para pesquisa,
ou o descarte.

Manteve as regras quanto ao grau
de parentesco. Substituiu o termo
“contrato” por “termo de
compromisso” entre os pacientes
e a doadora temporária do útero,
esclarecendo a questão da
filiação.
Regras foram mantidas.

Nesse contexto, a resolução 2.121/15, além de expressar um padrão de conduta ou
recomendação que oriente a conduta médica, tem se feito de observância geral balizando a
solução dos conflitos que se apresentam não apenas no universo de atuação dos médicos e
clínicas médicas, mas gerando direitos e deveres para toda a população.

108

A resolução 2.121/15 não é suficiente para garantir a segurança jurídica a todos os que
recorrem às técnicas de RA (ROCHA, 2016), tampouco garante que todos os cidadãos
brasileiros, de acordo com a Constituição Federal de 1988, acessem de forma igual e
isonômica as técnicas de RHA. A resolução do CFM não tem o condão, e nem deveria ter, vez
que se trata de proposição ético-normativa que visa balizar exclusivamente o ato médico, de
garantir a segurança jurídica a todos os que recorrem às técnicas de RHA, fazendo com que os
direitos públicos, consubstanciados no respeito à dignidade humana e acesso à saúde
reprodutiva sejam universalizados no país, tampouco salvaguardando direitos privados e
individuais como a liberdade e a autodeterminação reprodutiva, por exemplo.
De acordo com os artigos 5º, 196, 197 e 198 da CR/88, o direito à saúde é considerado
fundamental, efetivando-se por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) acesso universal,
igualitário e integral a todos os brasileiros. (ROCHA, 2016). Importa observarmos que a Lei
nº 9.263, de 12 de janeiro de 1996, intitulada Lei do Planejamento Familiar, regulamentou o §
7º do art. 226 da Constituição Federal, prescrevendo que o planejamento familiar é direito de
todo o cidadão. De acordo com a lei, o planejamento familiar refere-se ao conjunto de ações
de regulação da fecundidade que garanta direitos iguais de constituição, limitação ou aumento
da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal, proibindo expressamente ações de
planejamento que visem qualquer tipo de controle demográfico. (BRASIL, 1996). Uma breve
incursão nos ditames da lei já nos possibilita ponderar que qualquer regulamentação
normativa sobre o descarte de embriões provenientes das técnicas de RHA deveria, ao menos
em tese e por observância do princípio da legalidade e simetria constitucional, sopesar os
ditames e parâmetros regulamentares traçados pela norma constitucional e legislações
regulamentares.
Em referência aos aspectos essencialmente privados dos direitos afetos à RHA, não
podemos deixar de refletir também sobre os ditames da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de
2002, do Código Civil brasileiro, no que tange ao direito de família e relações de parentesco,
especialmente, o art. 1.597, a partir do qual, presumem-se concebidos na constância do
casamento os filhos havidos por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido o
marido; os havidos, a qualquer tempo, quando se tratar de embriões excedentários,
decorrentes de concepção artificial homóloga; e os havidos por inseminação artificial
heteróloga, desde que tenha prévia autorização do marido. E também os ditames relativos à
sucessão testamentária, especialmente o art. 1.95, 1952 e 1953, em suas prescrições relativas à
instituição de herdeiros e legatários e transmissão fiduciária que condiciona a transmissão de
direitos ao momento do nascimento do descendente. (BRASIL, 2002). A complexidade e
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implicações jurídicas são variadas com desdobramentos nos mais variados contextos
podendo, na mesma medida, serem analisados sob diferentes e às vezes até divergentes
perspectivas, resultando em atuações diversificadas e muitas vezes contraditórias do Poder
Judiciário, que tem sido chamado, cada vez mais a resolver os conflitos que se apresentam e
são agravados pela lacuna legislativa.
Uma matéria informativa veiculada no ano de 2015, pelo Conselho Regional de
Medicina do Rio Grande Sul, noticiou que os planos de saúde e o SUS não são obrigados a
custear técnicas de RHA de seus usuários. Contudo, alguns casais têm obtido êxito ao
recorrerem ao poder judiciário, ao reivindicarem que os planos de saúde arquem com os
custos do tratamento. Quanto à cobertura pública, por meio do SUS, tramitam no Congresso
Nacional alguns projetos de lei que visam à inclusão das técnicas de RHA no rol de
procedimentos com cobertura universal e integral. Atualmente, existem pouquíssimos centros
de RHA que recebem pacientes oriundos do SUS, sendo que a maior parte deles só recebem
por estarem vinculados à alguma escola médica ou centro de pesquisa, como o Hospital
Materno Infantil de Brasília (HMIB), o Hospital da Universidade Federal de São Paulo
(Unifesp) e o Hospital das Clínicas de Belo Horizonte, por exemplo. (CRMRG, 2015).
Medeiros e Verdi criticam o fato do critério ético-normativo utilizado pelas
proposições normativas sobre RHA serem, exclusivamente, balizadas pelos limites morais de
atuação dos profissionais médicos41. Em um estudo sobre direito de acesso às técnicas de
RHA no Brasil, realizado em 2010, as autoras analisaram os projetos de lei em tramitação no
Congresso Nacional, naquela época, e concluíram que a Resolução nº 1.358/92 do CFM
servia de base para todos os projetos em tramitação, sendo que, em alguns casos, a proposta
de texto normativo dos PLs se constituía, salvo mínimas alterações no texto, em cópia literal
da Resolução do CFM.
O documento do CFM é um normativo da categoria médica, e como tal cabe
somente a esta categoria avaliá-lo e estabelecer sua pertinência ou não dentro do
contexto de suas práticas. Transformá-lo em base de um PL não seria, então,
transformar as moralidades de uma categoria profissional em lei federal? Seria a
categoria médica, assim, a única instância social a ter capacidade e, com esta, poder
de definir os critérios para acessar o serviço de RHA, ainda aqui independentemente
de ser no Sistema Único de Saúde (SUS) ou no setor privado? (MEDEIROS,
VERDI, 2010, p.3131).

41

A medicalização da sociedade expressa a tendência de se considerar os males da vida como sendo problemas
médicos, curáveis por fórmulas químicas e fármacos, cujas bases estão apoiadas nos conhecimentos científicos
químicos e biológicos. O ideário que sustenta esse fenômeno é o de que os medicamentos são doses
concentradas ou porções das características desejadas pela cultura de consumo para manutenção da ordem social.
(DANTAS, 2009).
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Para Marilena Chauí, sob o manto protetor da “ciência médica”, o senso comum
cientificista desemboca numa ideologia e numa mitologia da ciência:
O senso comum cientificista desemboca numa ideologia e numa mitologia da
ciência. A ideologia da ciência seria a crença de que o progresso e a evolução dos
conhecimentos, poderão um dia explicar e manipular a realidade integralmente. Já a
mitologia da ciência seria a crença na ciência como se fosse magia e poderio
ilimitado sobre as coisas, dando-lhe o lugar que muitos costumam dar as religiões,
isto é, um conjunto doutrinário de verdades imtemporais, absolutas e
inquestionáveis. (CHAUÍ, 2007, p.117).

Medeiros e Verdi complementam, também nesse sentido, suas críticas chamando
atenção para a própria constituição da medicina e dos médicos enquanto categoria como
sendo arraigada por um paternalismo que tem no princípio bioético da beneficência sua
coluna de sustentação.
Os médicos, ordenados pelo juramento hipocrático, creem ser capazes de fazer o
bem ao outro, a partir de sua própria avaliação profissional do que seja este bem, a
despeito do que este outro que irá receber o bem formula a respeito de tal ato.
(MEDEIROS, VERDI, 2010, p.3132).

Esses olhares e preocupações apontam para a necessidade de uma abordagem crítica
não apenas do que se encontra prescrito na resolução do CFM como para a urgência de uma
resposta legislativa capaz de absorver, senão todas, no mínimo as que dizem respeito aos
direitos públicos e privados já consagrados no ordenamento jurídico brasileiro, visando o não
retrocesso de direitos, ao menos, formalmente consagrados. Kristine Gugliotti assevera que
desde os tempos primórdios, nota-se a necessidade de regulamentação legal específica acerca
da matéria, entretanto, ante as inovações médicas atuais que possibilitam uma reprodução
realizada por meios artificiais, essa normatização passa a se tornar ainda mais imprescindível
“principalmente em virtude das questões decorrentes da utilização das “técnicas de
reprodução artificial”, como forma, inclusive, de organização da sociedade moderna”.
(GUGLIOTTI, 2014, p.22).
Desde 1990, inúmeros Projetos de Lei (PL) foram apresentados no Congresso
Nacional visando à regulamentação da RHA no país, mas o mais importante, atualmente, é o
PL nº 1.184/2003, ao qual foram apensados outros quinze projetos correlatos, tendo sido o
último apenso, PL 7591/2017, juntado ao principal ainda esse ano. Embora tenha sido
apresentado em 06 de março de 2003, e tramite em regime prioritário, de acordo com o art.
Art. 151, II, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, o projeto vem sendo
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processado há treze anos, sendo a realização de uma audiência pública realizada no ano de
2015 a última ação legislativa registrada no feito.
No entendimento de Rocha (2016, p.41), a “redação do referido projeto de lei é
considerada restritiva, pois proíbe a gestação de substituição e a doação de óvulos”, entre
outros aspectos. Os PLs apensados ao original têm proposições polêmicas sobre direito ao
conhecimento da origem genética, proibição ao descarte de embriões humanos fertilizados in
vitro e determinam responsabilidades, proibição à fertilização de óvulos humanos com
material genético proveniente de células de doador do gênero feminino, proibição de remessa
para o exterior de embriões congelados; vedação ao envio e à comercialização dos resultados
das pesquisas, dentre tantas outras questões polêmicas e atuais sobre o rumo que se deseja
para o futuro da RHA no país.
Como podemos perceber, eleva-se essencial e urgente que todas essas perspectivas
sejam articuladas e que as diferentes visões e interesses sobre a temática sejam considerados
por uma legislação abstratamente universal, que não se limite aos esforços restritivos,
arbitrários ou até mesmo moralistas de um determinado grupo ou seguimento da sociedade,
sob pena do cientificismo justificar a normatização de ideologias excludentes, o que deve ser
combatido e evitado. (CROCHÍC; MASSOLA, 2015).
As resoluções do CFM, editadas de 1992 a 2015, normatizaram a questão dos
embriões excedentários apresentando, ao longo dos anos, compreensões diferenciadas no que
concerne à possibilidade de descarte desses embriões crioconservados. Atualmente, quase
quarenta anos desde que a primeira inseminação artificial foi realizada no Brasil, o poder
legislativo ainda não editou qualquer lei que verse especificamente sobre a RHA.
As incertezas que hoje se operam ante a autorização do descarte de embriões humanos
referendada pela última resolução do CFM, editada no ano de 2015, exigem do Congresso
nacional a produção legislativa de norma específica.
Conquanto, pugnamos que essa atitude legislativa deve, necessariamente, considerar a
noção de proteção ambiental às gerações futuras, salvaguardada pela doutrina do Direito
Ambiental pátrio. A noção de proteção ambiental às gerações futuras é necessária e adequada
porque as normas do CFM podem ser consideradas impróprias para tutelar o direito à
(in)existência dos embriões excedentes originários de técnicas de RHA face à
desconsideração aparente de que o ser humano, juntamente com sua futura possível prole,
integra o meio ambiente numa relação de reciprocidade com os demais entes e seres vivos. De
forma que qualquer intervenção do homem, mesmo que em sua própria espécie (não existem
certezas científicas sobre essa (não) intervenção) impacta o meio ambiente como um todo.
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O que se espera é que “o Direito regule as biotecnologias e não que as biotecnologias
regulem os Direitos” e bens protegidos pelo ordenamento jurídico brasileiro. Não podemos
deixar de considerar que as biotecnologias estão inseridas num contexto mercadológico de
conversão do capital, da ciência e da tecnologia. O progresso técnico da RHA tem estreita
relação com o lucro. Contexto no qual, preocupações éticas e parcimoniosas podem ser
consideradas verdadeiros entraves ao faturamento empresarial.

5 DA APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO AMBIENTAL DE PROTEÇÃO ÀS
FUTURAS

GERAÇÕES

AO

DESCARTE

DE

EMBRIÕES

HUMANOS

EXCEDENTÁRIOS NO BRASIL

No Brasil, o art. 225 da Constituição Federal de 1988, instrumento normativo maior do
Estado, dispõe 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 de preservá-lo para as presentes e para as futuras
gerações” (BRASIL, 1988).
O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é classificado pela doutrina
pátria como sendo um direito difuso. Isso significa dizer que os bens tutelados podem ser
utilizados por qualquer pessoa. A classificação concerne, exatamente, a essa indeterminação
de quem (sujeito) pode exercer os direitos tutelados e da indivisibilidade do próprio bem
(objeto) a ser tutelado. Assim, o fato do meio ambiente não poder ser fracionado e poder ser
usufruído por qualquer pessoa, localiza-o na classificação dos direitos como tipicamente
difuso. Nesse sentido, a Constituição Federal prescreveu um dever e obrigação ao Estado e à
coletividade de agir de forma a não destruir e a preservar esse bem indivisível e essencial que
alcança toda a humanidade.
O legislador constituinte, ao eleger o verbo da sentença, ou seja, ao expressar o
significado essencial da ação praticada ou sofrida pelo sujeito, optou pelo verbo impor. De
acordo com o dicionário Aurélio, impor é um verbo transitivo direto e bitransitivo e
pronominal, que significa “tornar obrigatório ou indispensável, forçar (-se) a cumprir”; ou
transitivo direto e bitransitivo, que significa “fazer que se apresente ao espírito; incutir,
infundir, inspirar” (FERREIRA, 1999). Em ambas as denotações, a exortação do legislador
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constituinte prescreve uma ação impositiva, ou seja, algo que necessariamente precisa ser
feito. Essa ação impositiva prescrita no texto constitucional é traduzida no âmbito do Direito
Ambiental como Princípio da Solidariedade Intergeracional.
Decorre, na mesma medida, que a imposição dessa obrigação implica, por sua vez,
na salvaguarda de um Direito. Para SARLET (2006, p.58), o que distingue os direitos de
Solidariedade dos demais é o fato de não estarem aprioristicamente atrelados à figura de um
titular (homem-indivíduo), destinando-se à proteção de grupos humanos (família, povo,
nação). Ou seja, os direitos de solidariedade tem titularidade coletiva ou difusa.
O STF reconhece essa imposição:
O adimplemento desse encargo, que é irrenunciável, representa a garantia de que
não se instaurarão, no seio da coletividade, os graves conflitos intergeracionais
marcados pelo desrespeito ao dever de solidariedade, que a todos se impõe, na
proteção desse bem essencial de uso comum das pessoas em geral. (BRASIL, 2006).

Essa noção de proteção e cuidado com o meio ambiente para as presentes e futuras
gerações está contida no denominado Princípio da Solidariedade Intergeracional, chamado
também de Princípio da Equidade Intergeracional. O Princípio capitula a ideia de que todos
(Estado e coletividade) têm a obrigação de buscar a reparação e preservação do meio
ambiente, de forma a manter a integridade do planeta.
Consoante a esse Princípio, Norma Sueli Padilha manifesta que aqueles que nem
sequer nasceram, que não possuem voz ou forma de expressão, nem processual, não podem
ser comprometidos no seu direito de gozar de qualidade de vida, pela forma como as atuais
gerações se utilizam dos recursos naturais da Terra. (PADILHA, 2010, p.186).
No ponto de vista de Milaré (2007), o dever de solidariedade, disposto na
Constituição, engloba duas vertentes: a sincrônica (que trata da proteção ambiental para as
presentes gerações) e a diacrônica (que se refere às futuras gerações). O autor assevera ainda,
que o Princípio da Solidariedade Intergeracional é a expressão pormenorizada no Direito
Ambiental do princípio da solidariedade inscrito no inciso I do art. 3º da Constituição Federal,
que ganhou projeção no tempo estendendo a expressão da solidariedade para o futuro.
Norberto Bobbio (1992), ultrapassando a classificação principiológica, classifica o
próprio Direito Ambiental como um direito de solidariedade, integrante da terceira geração de
direitos (os direitos de primeira geração são as liberdades civis; os de segunda geração são os
direitos sociais).
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Conforme Silva (2011), a nomenclatura proposta por Bobbio foi duramente criticada
porque a nomenclatura geração sugeriria uma limitação temporal do direito, fazendo com que
a terminologia geração fosse substituída por dimensão proposta agora por Bonavides (2000).
De acordo com Cattoni de Oliveira,
O reconhecimento da interdependência e da indivisibilidade dos direitos romperia
com um enfoque meramente histórico-cronológico que marca a classificação dos
direitos em gerações, posto que o sentido da validade jurídica, da vigência e da
efetividade dos direitos que comporiam o chamado “núcleo indivisível fundamental”
deveria resultar modificado em razão de uma nova compreensão jurídica, a cada
nova ruptura paradigmática. Ou seja, a cada novo paradigma haveria a necessidade
de se redefinir como compatibilizar o sentido de um direito em relação aos outros, e
vice-versa. (OLIVEIRA, 2009, p.631).

Valendo-nos do que foi expresso por Marcela Vitoriano e Silva, temos que,
O Princípio da Solidariedade ou Equidade Intergeracional decorre justamente do
reconhecimento constitucional e internacional do direito das futuras gerações ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado e, portanto, a imposição a todos, seja ao
Estado, seja à coletividade, do dever de garanti-lo. Como o próprio nome indica, o
princípio decorre do sentimento de solidariedade que os indivíduos devem ter para
com os outros, mesmo que estes ainda não tenham existência. (SILVA, 2011).

O princípio da avaliação prévia dos impactos ambientais das atividades de qualquer
natureza está anunciado no Princípio 17 da Declaração do Rio de Janeiro de 1992, no art. 225,
§ 1°, IV, da Constituição, no art. 9°, III, da Lei n° 6.938/1981. Propõe-se a prevenção da
ocorrência de danos ambientais, voltando-se para a proteção do futuro. Exige-se uma análise
prévia da atividade ou empreendimento a ser implantado de modo a evitar possíveis
degradações ambientais, por vezes irreversíveis. Obriga-se a considerar a questão ambiental
antes da execução de atividades ou da tomada de decisões afetas ao meio ambiente.
A Declaração Sobre o Meio Ambiente Humano, também conhecida como a
Declaração de Estocolmo, e a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento,
ambas fruto da I e II Conferência da Organização das Nações Unidas, realizadas em 1972 e
1992, respectivamente, editadas por vários países com a participação do Brasil, firmaram
diversos princípios considerados fundamentais à proteção do meio ambiente. Esses princípios
que elevavam o meio ambiente à categoria de bem a ser protegido visando um futuro
ambientalmente saudável, além de terem influenciado a legislação brasileira (Lei da Política
Nacional do Meio Ambiente e o próprio texto constitucional), consagraram a proteção às
gerações futuras como preceito fulcral da proteção ambiental. (MARQUES, 2017).
A solidariedade intergeracional pode ser compreendida, nesse contexto, como um
princípio de direito interno e também um princípio de Direito Internacional Ambiental. Donde
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se extrai que a busca e necessidade de proteção de uma vida sadia e com qualidade é
reconhecida não apenas no âmbito nacional, mas também internacional.42
Trazendo essa noção de proteção às futuras gerações, empreendida pelo Direito
Ambiental ao descarte de embriões humanos oriundos das técnicas de RHA, é preciso
considerarmos que a atividade científica, em toda a sua complexidade, senhoreia um caráter
social, e, em certa medida, a forma como pensamos ou vemos determinado objeto (que pode
ou não receber proteção jurídica) está condicionada pelo coletivo de pensamento a que
pertencemos e que está inserido em um quadro histórico, determinado pelo estilo de
pensamento preponderante em cada época.
Nas palavras de Leite,
O estilo de pensamento determina a maneira de pensar de um coletivo em um dado
momento histórico. Os iniciantes em um coletivo são preparados, treinados,
doutrinados a olhar o “mundo”, elaborar problemas e buscar respostas em sintonia
com o estilo de pensamento. Este processo determina que ao “olhar” para o objeto, o
membro de um coletivo apresenta um estilo de pensamento que orienta sua prática e
guia o que observar, o que olhar e como olhar. (LEITE et al., 2001, p.98).

Logo, podemos considerar que ao propor um modelo para a estrutura da molécula de
DNA, o coletivo de pesquisadores dos séculos XIX e XX inaugurou um estilo de pensamento
que é, até hoje, o norteador das pesquisas biomédicas. Vejamos o que diz o primeiro
parágrafo do prefácio de um dos livros mais lidos por estudantes de medicina do mundo todo,
Embriologia clínica,
Cientistas criaram e isolaram células-tronco embrionárias humanas, e as
recomendações para a sua utilização no tratamento de certas doenças intratáveis
continuam a gerar amplo debate. Esses notáveis desenvolvimentos científicos já
orientaram de maneira promissora a pesquisa em Embriologia humana, que terá um
impacto na prática médica no futuro (MOORE, 2012, p.xi).

Em função da inédita velocidade de transformação das relações sociais, da
interconectividade mundial proporcionada pelas inovações nas comunicações e também em
razão do modelo civilizacional atual pautado em vidas construídas e firmadas numa cultura de
consumo exacerbado, degradação ambiental, crescimento e agravamento das desigualdades
sociais (BAUMAN, 2015) se naturalizaram também no universo das ciências sociais e
jurídicas.

42

No plano internacional, foi a Declaração sobre o Meio Ambiente Humano que reconheceu o direito
fundamental ao meio ambiente. O documento contém 26 princípios e foi adotado pela Conferência das Nações
Unidas sobre o meio Ambiente Humano, ocorrida em 1972, na cidade de Estocolmo, Serve de referência para a
sociedade internacional no que tange à proteção ambiental como um direito fundamental de todos.
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Para Teixeira,
A Biotecnologia genética é, provavelmente, a área da ciência da vida que mais
rapidamente avança, com uma monumental geração de novos conhecimentos. Não
há dúvida que seu emprego vem permitindo aprofundar e aprimorar as investigações
de genética básica, genética quantitativa, de conservação genética e de
melhoramento. Entretanto, a possibilidade da manipulação do código genético para a
obtenção de organismos geneticamente modificados vem provocando discussões a
respeito dos seus impactos na produção, no ambiente e nos mercados consumidores,
bem como sobre as questões associadas à propriedade intelectual e bioética.
(TEIXEIRA, 2010, p.24).

Essa tendência de compreensão do ser vivo, que atingiu sua apoteose com o Projeto
Genoma Humano, abriu portas para que o homem se sentisse apto e preparado cientificamente
para modificar não apenas sua estrutura genética através das fantásticas descobertas da
engenharia genética (SCHEID, DELIZOICOV, FERRARI, 2003), mas também apto a decidir
sobre a própria vida humana autorizando o descarte de embriões ou pré-embriões a depender
da corrente a que se filie o interlocutor, advindos das especializadas técnicas de RHA.
(SCHEID, DELIZOICOV, FERRARI, 2003).
Sem embargo, visando refutarmos qualquer aparência de estarmos nos posicionando
contra o descarte de embriões humanos, levantando uma bandeira doutrinária do Direito
Ambiental, como se neutro e isento ele fosse, ao fazermos esse arrazoado (não estamos) é
válido lembrar que qualquer esforço de diferenciar o valor da vida viola, ao menos
abstratamente, o princípio teológico básico de que toda vida tem em si o mesmo valor. E, a
despeito de quão necessária e convincente essa proteção irrestrita possa parecer, como nos
ensina Nikolas Rose:
[...] toda vez que uma família ou uma mulher escolhe fazer uma amniocentese, tratase de uma decisão que implica que um tipo de vida é pelo menos potencialmente
mais valiosa que outro tipo de vida. Decerto, toda vez que vamos à academia e
praticamos exercícios, estamos fazendo um julgamento de que o valor de uma vida
saudável é maior que o valor de uma vida menos saudável. Toda vez que fazemos
algo para nos manter em forma e ativos ou toda vez que ingerimos um fármaco na
esperança de que poderemos mudar um estado desesperado de miséria para uma
infelicidade comum, estamos fazendo uma decisão a respeito de que vidas têm mais
valor que outras. (ROSE, 2010, p.620).

Quando a única regra deontológica utilizada nas decisões, médicas e não médicas,
sobre o descarte de embriões humanos resolve que o número máximo de oócitos e embriões a
serem transferidos para a receptora não pode ser superior a quatro, que o tempo máximo de
desenvolvimento de embriões in vitro será de 14 dias, que as técnicas de RA podem ser
aplicadas na seleção de embriões submetidos a diagnóstico de alterações genéticas causadoras
de doenças – podendo nesses casos serem doados para pesquisa ou descartados e ainda
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quando determina que os embriões criopreservados com mais de cinco anos poderão ser
descartados, se essa for a vontade dos pacientes, estamos (o CFM, o Poder Judiciário que
chancela interpartes as regras deontológicas eriçadas pelo órgão de fiscalização médico, as
pessoas que fazem uso das técnicas, a sociedade civil organizada que de forma direta ou
indireta aquiesce com o que está posto, o poder legislativo em sua omissão procrastinatória,
eu, você, nós, o povo) na verdade deliberando sobre a vida humana.
Nesse enquadramento, a resolução do CFM 2.121/2015 expressa escolhas e tomadas
de decisão a respeito não apenas das gerações presentes como das futuras. Nossa ponderação
não pretende qualquer julgamento moral, se essa seria ou não uma escolha acertada, mas tão
somente demonstrar que claramente existe uma escolha e que essa escolha, embora existam
posições divergentes a esse respeito, não foi referendada democraticamente por meio das vias
disponíveis no regime brasileiro de democracia, tampouco expressam em qualquer medida
levar em conta o Princípio da proteção às gerações futuras convalidado pelo Brasil em interna
e internacionalmente.
Quando os dirigentes do CFM resolvem, nos itens 2 e 3 dos Princípios Gerais traçados
pela resolução, que as técnicas de RA podem ser utilizadas, em regra, por candidatas à
gestação de até 50 anos de idade e na mesma medida quando cria a possibilidade da regra
poder ser excepcionada mediante o cumprimento de determinados requisitos, fazem uma
escolha que – acertada ou não – não vem ao caso e não é objeto do nosso estudo investigar –
reverbera não apenas na vida das pessoas que estão diretamente envolvidas no procedimento,
mas em toda a biodiversidade.
Por isso, o princípio de proteção às futuras gerações, descrito e referendado pela
doutrina do Direito Ambiental, apresenta-se como importante ferramenta de transformação
nesse campo de trabalho multidisciplinar de uma realidade radicalmente remodelada pelos
avanços e possibilidades das biotecnologias.
Para Nickolas Rose (2010), sociólogo da London United Kingdom43, a Biomedicina
traça dois universos paralelos no imaginário das pessoas. Um é o universo da esperança que
dá à biotecnologia status de chave para entrada na mais grandiosa era da raça humana. Sob
esse enfoque, a decodificação do genoma humano permitirá ao homem prever e personalizar o
destino das pessoas, diagnosticando doenças, customizando medicamentos, moldando células,
tecidos, regenerando lesões. Doenças como parkinson, alzheimer, diabetes, lesões medulares,

43

A London United Kingdom tem o Departamento de Sociologia mais antigo da Inglaterra e ocupa a Cátedra de
Sociologia mais antiga da Grã-Bretanha.

118

cegueiras, poderão, em breve, ser curadas. Drogas sintéticas estarão disponíveis para melhorar
o humor, vontade, emoções, desejos e inteligência das pessoas.
Nessa ótica, a esperança é também política e econômica. A Biotecnologia, e mais
fortemente a Biotecnologia médica, seria o elo entre Estado, ciência e comércio. Em busca de
saúde para as pessoas e riqueza para as economias, as grandes potências mundiais já
apostariam e apostarão cada vez mais na biotecnologia médica e farmacêutica como sendo o
maior e mais importante instrumento de desenvolvimento dos Estados. Nesse universo, a
biotecnologia, em breve, proporcionará, conforme aponta Rose, “maravilhosas” mudanças na
saúde e na vida das pessoas, consubstanciando em verdadeiro elixir para um novo e
maravilhoso “Éden”. (ROSE, 2010, p.629).
Por outro lado, no universo das realizações e práticas até então efetivadas, a
biotecnologia já provoca a pré-anunciada revolução na saúde e sofrimento das pessoas. Nessa
perspectiva, a biotecnologia, a despeito de suas possibilidades de maximizar a saúde, não teria
ainda alcançado os principais problemas da maioria da população do mundo, vez que o maior
algoz e ceifador de vidas no planeta é o chamado Z.59.5, código utilizado pela classificação
internacional das doenças para identificar a pobreza extrema.
Dentro dessa perspectiva, que toma como referência a distribuição geográfica de renda
e desigualdade social mundial, apenas uma pequena parcela, aproximadamente 10%, dos
bilhões gastos com pesquisas médicas já foi, e parcela ainda menor será, aplicada para
combater 90% dos problemas do mundo. As explicações para essa disparidade, chamada de
10/9044, gravitam em torno de terrenos arenosos como, a medicalização da sociedade que
acabaria por individualizar os problemas desviando o foco daqueles que teriam causas sociais,
atribuindo-lhes uma roupagem da falta de saúde; a geneticização, que visaria atribuir as
doenças e desigualdades humanas à componentes genéticos; a eugenia, que buscaria a
proscrição dos considerados geneticamente inferiores e; a tecnificação da vida, que atribuiria
ao aparato tecnológico caminho imprescindível para o bem estar pessoal e social. A
biotecnologia, sob essa perspectiva, seria mais um fruto da “velha guerra” entre explicações

44

O desequilíbrio nos investimentos de pesquisas em saúde ficou conhecido como lacuna 10/90, no qual 90%
dos financiamentos de pesquisas em saúde global são concentrados em apenas 10% da população global. Três
causas foram apontadas como sendo as principais conformadoras do desequilíbrio: 1 -Falha no setor público dos
países de alta renda em alocar financiamentos com base na saúde global, 2 – Capacidade limitada para pesquisas
em países de baixa e médica renda, 3 – Limitação das pesquisas pelo setor privado sobre doenças negligenciadas
e determinantes resultante da insuficiência de incentivos comerciais. (MARKLE, FISHER, SMEGO JR., 2015,
p.562).
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biológicas e sociais – conservadoras – e explicações políticas e éticas – progressivas. (ROSE,
2010, p.630).
O descarte de embriões humanos excedentes oriundos das técnicas de reprodução
humana assistida poderia expressar, por essa perspectiva, fruto (germinados a partir da síntese
das normas estabelecidas pelo CFM) decorrente do conflito entre as explicações biológicas e
sociais a respeito do marco inicial da vida humana e as explicações políticas e éticas sobre
essa nova vida.
Assim, atendendo às reclamações da Bioética, bem como aos seus princípios
fundamentais, impõe-se uma cautela ao Poder Legislativo, ao legislar sobre o tema, a fim de
que se estabeleçam normas que garantam o respeito aos valores básicos da natureza, do
homem e da vida social, protegendo não só a vida, mas os preceitos éticos relativos à saúde
física e mental dos indivíduos. O desafio está posto e se apresenta como sendo um dos mais
multifacetados de todos os tempos.
Como afirma Palazzanni (2007), são muitos os exemplos ao longo da história da
humanidade das situações de objetificação do ser humano em atendimento aos fins de outras
pessoas. O colonialismo, a escravidão, o racismo, o nazismo são exemplos claros e recentes
da transformação do ser humano em objeto para atender propósitos alheios aos do ser
humano objetificado. Esses exemplos expressam e fazem lembrar a vulnerabilidade da
condição humana. Nesse diapasão, num contexto de inovações tecnológicas sem
precedentes os questionamentos e investigações a respeito da responsabilidade e cuidado
com as presentes e futuras gerações que visem evitar a redução do ser humano à condição
de objeto não se apresenta apenas válida, mas essencial.
A noção de proteção às futuras gerações consubstancia-se numa das mais
preponderantes bases principiológicas da ciência jurídica ambiental. A salvaguarda enunciada
pelo princípio tange não apenas à proteção da raça humana, levando em conta que todas as
vidas têm o mesmo valor independentemente de raça, classe, credo ou capacidade, como
também a preservação consciente do meio ambiente para conservação da diversidade,
qualidade e acesso visando às gerações futuras.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Desenvolvemos, neste trabalho, uma análise crítico-reflexiva sobre o descarte de
embriões humanos excedentários procedentes das atuais técnicas de reprodução humana
assistida sob a perspectiva da proteção ambiental. Analisamos a validade jurídica da
regulamentação brasileira face ao princípio da solidariedade intergeracional.
Percebemos, por meio do pano de fundo teórico analisado e das premissas basilares
eleitas, a insuficiência da regulamentação existente, indicando ser a proteção intergeracional
critério que deve ser observado nas ponderações e reflexões que culminarão em produção
legislativa sobre o descarte de embriões humanos.
Várias questões subjacentes à discussão específica sobre a norma que regulamenta o
descarte de embriões humanos no Brasil foram referenciadas. Recortes cronológicos do
desenvolvimento das ciências biológicas e médicas que culminaram com desenvolvimento
das técnicas atuais de reprodução assistida foram apresentados, pretendendo obter uma
contextualização histórica do conhecimento ocidental sobre o desenvolvimento dos seres
vivos, destacando-se o protagonismo da Embriologia na ontogênese humana até os primeiros
anos do século XX. Eventos centrais que possibilitaram o desenvolvimento das técnicas de
reprodução humana assistida foram apresentados de forma a demonstrar os principais marcos
da chamada revolução biológica experimentada pela humanidade nos últimos 150 anos.
Verificamos perspectivas sobre o início da vida humana utilizadas para justificar, do ponto de
vista da ciência, das religiões e da filosofia, o descarte de embriões humanos decorrentes das
diferentes técnicas de reprodução humana assistida, bem como referenciamos a dogmática
jurídica sobre o marco inicial da vida humana.
Constatamos que a chamada “revolução biológica” foi impulsionada pela descoberta
do código genético, que fez com que se passasse a explicar os processos biológicos pela
perspectiva de um novo âmbito, o do DNA. A engenharia genética, através das técnicas do
ADN recombinante, possibilitou a manipulação do genoma humano e a inauguração e
velocíssimo aperfeiçoamento das técnicas de reprodução assistida, possibilitando realidades,
hoje tão difundidas, como a inseminação artificial, a fecundação in vitro, a transferência de
embrião, a clonagem et cetera. Os pontos destacados da história das ciências – Embriologia e
Biomedicina, desde as primeiras evidências da molécula de DNA como material responsável
pela informação genética, no início do século XX, até a proposição do modelo de dupla-

121

hélice, em 1953, possibilitaram a exploração de uma visão mais adequada da produção e
evolução do conhecimento científico, que contribuíram, para o surgimento das técnicas de
RHA.
Identificamos que as técnicas de RHA despontaram como solução biotecnológica ao
desejo de procriação das pessoas, que não puderam ou não conseguiram estabelecer prole pelo
método tradicional. Mais recentemente, nos últimos vinte anos, as técnicas se disseminaram
por meio da mídia e pela globalização das tecnologias no seio da sociedade. A discussão de
questões relativas à reprodução, interrupção da gravidez, reprodução humana assistida,
diagnóstico fetal, utilização de embriões, células tronco embrionárias em pesquisas, dentre
outras decorrentes do avanço da ciência médica, acabam por resultar em fenômenos jurídicos
que reclamam a ingerência estatal por meio do poder judiciário.
A problemática do embrião excedente no Brasil, especialmente a destinação desses
embriões, foi analisada a partir das autorizações perpetradas pela Resolução 2.121/2015 do
CFM. Observamos que a noção de proteção e cuidado com o meio ambiente para as presentes
e futuras gerações, contida no denominado Princípio da Solidariedade Intergeracional, tem
vocação para garantir a necessária segurança jurídica almejada pela norma e precisa ser
considerada na produção legislativa sobre o descarte de embriões humanos no país.
Nosso esforço, nesta pesquisa, efetivou-se, portanto, no sentido de demonstrar que,
independentemente dos juízos de valor e das diversas interpretações sobre o início da vida
humana, a salvaguarda pretendida pelo Direito Ambiental de proteção às gerações futuras
pode ser tomada como pano de fundo da necessária síntese normativa que delimitará
juridicamente o que os brasileiros consideram aceitável ou não no que concerne ao descarte
de embriões humanos oriundos das técnicas de reprodução assistida.
Concluímos que o princípio de proteção às futuras gerações, descrito e referendado
pela doutrina do Direito Ambiental, pode representar importante ferramenta de validação
jurídica na produção legislativa de futura norma sobre o descarte de embriões humanos no
Brasil.
Reconhecemos que no campo da Bioética, a vida humana precisa invariavelmente ser
considerada como zóe e não mais biós, somos apenas parte do todo, a individualidade
biológica do ser humano transcende o próprio planeta. O Direito Ambiental é por vocação
chamado a tutelar e salvaguardar bens juridicamente protegidos para o futuro. Seu olhar,
essencialmente multidisciplinar, precisa estabelecer horizontes temporais móveis de forma
que os efeitos de sua tutela sejam efetivamente de proteção àqueles (todos os seres vivos) que
ainda não nasceram.
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Apontamos ser necessário que as pesquisas científicas se ocupem em desenvolver
outras técnicas que visem diminuir a quantidade de embriões gerados pela RHA. Crucial
afirma-se que o país finalmente apresente uma solução legislativa que proíba ou permita o
descarte de embriões humanos, chancelando ou negando juridicamente a tutela ética sobre a
eliminação de embriões excedentários referendada pelo CFM. Imperioso que os operadores
do Direito considerem o Princípio da Solidariedade Intergeracional, com a finalidade de
alcance e manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado e, via de consequência, a
dignidade da pessoa humana ao arguirem direitos relativos às técnicas de RHA e descarte de
embriões humanos.
Indigitamos que novas pesquisas sejam desenvolvidas a fim de (1) delimitar com
clareza quais seriam os critérios morais adotados pela norma do CFM para deliberar sobre o
descarte de embriões humanos hoje no Brasil; (2) responder quais foram os elementos
preponderantes que fizeram com que, em poucos anos, o que antes era uma proibição –
descartar embriões humanos – passasse a ser uma permissão; (3) investigar como outros
países exportadores de biotecnologia como o Brasil lidam com a questão dos embriões
excedentários, analisando, pormenorizadamente, as legislações atuais existentes, a fim de
verificar e dimensionar a influência exercida pelo sistema capitalista nessas legislações; (4)
analisar, comparativamente, cada um dos Projetos de Lei que tramitam, hodiernamente, no
Congresso Nacional, tentando estabelecer quais critérios são descritos como sendo os
(des)autorizadores da vida humana que os Projetos almejam para o Brasil; e, por fim, (5)
investigar quais seriam os instrumentos do Direito Ambiental que possibilitariam uma tutela
efetiva dos direitos de proteção intergeracional no caso do descarte de embriões excedentários
oriundos das técnicas de RHA;
Como podemos verificar, existem inúmeras perguntas que remanescem sem resposta
quanto ao descarte de embriões humanos. As diversas variantes ligadas ao tema e
complexidade imposta pela interdisciplinaridade e avanço das ciências biomédicas exigem,
das pesquisas jurídicas, cuidado redobrado no que tange às armadilhas da cientificidade.
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