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INTRODUÇÃO

A Constituição Federal de 1988 consagrou o direito ao planejamento familiar no § 7º
do art. 226, estruturado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade
responsável. Em 1996, a Lei n.º 9.263 também o regulamentou, assim como o atual Código
Civil nos artigos 1.565 e 1.597.
Conforme as normas do Conselho Federal de Medicina e os dispositivos que tratam
do planejamento familiar, é possível depreender que qualquer cidadão poderá recorrer à
reprodução humana assistida para concretizar o projeto de parentalidade.
Das técnicas utilizadas na procriação artificial emergem problemas de ordem ética,
moral, religiosa, psicológica e jurídica.
1. DO STATUS JURÍDICO DO EMBRIÃO
Para a embriologia, “embrião é a denominação dada ao ser humano durante as oito
primeiras semanas de seu desenvolvimento” (KIPPER; MARQUES; FEIJÓ, 2003, p. 55).
Para Singer (2002, p. 97), o termo “ser humano” pode ser entendido em duas vertentes
distintas: tanto pode significar membro da espécie Homo sapiens, como também pessoa, que
na sua definição é “um ser racional e autoconsciente”.
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A Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969 (Pacto San José da Costa
Rica) não faz distinção entre pessoa e ser humano3. Da mesma forma, para o Código Civil,
pessoa natural é sinônimo de ser humano (NERY, N. ; NERY, R., 2005, p. 160).
O conceito jurídico de embrião não é o mesmo da embriologia. Para o direito, após a
implantação no útero, o embrião passa a ser denominado nascituro.
Inúmeras teorias foram elaboradas visando a explicar o momento em que o embrião
passa a ser considerado pessoa.
Para os defensores da corrente concepcionista, a personalidade teria início no
momento da concepção. Logo, os direitos personalíssimos estariam garantidos, não
dependendo de nenhum evento ulterior. Apenas os direitos patrimoniais é que estariam
adstritos ao nascimento com vida (FRANÇA, 1988, p. 48-51).
Os adeptos da teoria natalista defendem que a personalidade jurídica somente tem
início com o nascimento com vida; logo, o nascituro não seria considerado pessoa, embora
receba a tutela legal (PEREIRA, 1997, v. 1, p. 144-148; RODRIGUES, 2002, p. 35-37;
COELHO, 2003, v. 1, p. 145-147; BEVILÁQUA, 1980, p. 75-80; MONTEIRO, 2003, p. 6466; MATIELLO, 2008, p. 68-70; DINIZ, 2007, p. 195-199; LOPES, 1989, p. 251-255;
MEIRELLES, 2000, p. 118; ALMEIDA, 1988, p.182).
Segundo essa teoria, os direitos assegurados ao nascituro constituem mera
expectativa de direitos, os quais são concretizados a partir do nascimento com vida
(BEVILÁQUA, 1980, p. 75-80; MONTEIRO, 2003, p. 64-66; MATIELLO, 2008, p. 68-70;
DINIZ, 2007, p. 195-199; LOPES, 1989, p. 251-255).
Já as teorias genético-desenvolvimentistas “condicionam a determinação do início
da vida à verificação dos fatores fisiológicos capazes de evidenciar a existência da
individualidade humana, não se podendo falar em indivíduo enquanto inexistir diferenciação
entre as células do embrião” (ARAÚJO, 2007, p. 07)
A teoria da nidação condiciona a existência da vida à implantação do embrião no
útero materno (que só ocorre entre o 5o e o 6o dias), pois somente a partir da nidação se pode
falar em existência humana, visto ser esta que garante o desenvolvimento do embrião
(MEIRELLES, 2000, p. 118; ALMEIDA, 1988, p. 182).
A teoria do pré-embrião foi elaborada com fundamento no Relatório Warnock de
1984, e considera que antes do 14.º dia da fecundação não existe propriamente um ser
humano, mas “uma célula progenitora dotada de capacidade de gerar um ou mais indivíduos
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da mesma espécie” (ROCHA, 2008, p. 81). Por esse motivo, o Relatório permite a utilização
de embriões humanos em pesquisas científicas até o 14.º dia da concepção.
Para a teoria da Atividade Organizada do Córtex Cerebral, apenas após o início da
atividade organizada do córtex cerebral, entre a 25ª e a 32ª semanas de gestação, é que o feto
começa a ter consciência, algo presente tanto no recém-nascido quanto no adulto, embora em
graus diferentes. Portanto, seria com base no início da consciência que deveria ser atribuída a
personalidade (SEMIÃO, 2000, p. 67).
Na teoria da potencialidade, o embrião é considerado uma pessoa humana em
potencial; assim, para a determinação de uma proteção jurídica efetiva, seria necessário
determinar o momento exato em que o embrião passa de potência a pessoa (ROCHA, 2008,
p.89).
O Conselho Federal de Medicina estabeleceu no Processo Consulta n.º 23/1996 que o
embrião fecundado em laboratório que se encontra em estágio de oito células, sem
desenvolvimento de placa neural, é apenas uma expectativa potencial de vida.
Para Carvalho (2005, p. 391), ser pessoa não é simplesmente existir como realidade
física; significa estar no mundo e interagir com ele. Nesse sentido, o legislador atribui valores
diferentes conforme o desenvolvimento do ser humano, não conferindo assim o mesmo status
jurídico do nascituro ao embrião criopreservado.
Segundo Araújo (2007, p. 09), o problema da disciplina jurídica do embrião
extracorpóreo tem como ponto de partida a desnecessária tentativa de subsumi-lo à
categorização de sujeito de direito, criada pelo direito civil, ou seja, como pessoa natural,
nascituro e prole eventual.
O cerne de toda a discussão consiste em se atribuir, ou não, ao embrião, a proteção
jurídica de uma pessoa.
Segundo De Cupis (2004, p. 19-20), personalidade é a capacidade jurídica, é a
suscetibilidade de ser titular de direitos e obrigações jurídicas.
Entender que há proteção da vida humana desde a concepção não pressupõe,
necessariamente, como requisito, o atributo da personalidade, uma vez que este emana do
nascimento com vida. O embrião, em qualquer fase, deve ser tutelado, mas “não há como
considerá-lo detentor de direitos subjetivos, deveres jurídicos, direitos potestativos, sujeição,
poderes, ônus ou faculdades” (SÁ; NAVES, 2009, p. 125).
Há quem defenda a ideia de que o magistrado poderia atribuir ao embrião a
personalidade conferida ao nascituro, com fundamento nos arts. 4º e 5º da Lei de Introdução
ao Código Civil, utilizando-se da analogia (LOUREIRO, 2009, p. 126). Nessa vertente, o
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Projeto de Lei nº 6.960/2002, proposto pelo deputado Ricardo Fiúza, equipara o embrião ao
nascituro.
Já para Maria Helena Diniz ( 2004, p.06), o embrião humano congelado não poderia
ser considerado nascituro, embora ele possa ter proteção jurídica como pessoa virtual, que
possui uma carga genética própria.
Chinelato (2000, p. 11) alerta para a condição de “não nascituros” dos embriões
congelados, visto que somente após sua implantação no útero, mediante a qual se iniciará a
gravidez, será possível considerar que ali existe um novo ser, uma pessoa, embora o embrião
pré-implantatório deva merecer tutela jurídica como pessoa virtual ou in fieri.
Acerca do tema, Warren (apud CASABONA, 2004, p. 263) entende que “a
humanidade em sentido genético não é condição suficiente para estabelecer que um ente é
pessoa [...]”.
Santos Cifuentes (1992 apud CASABONA; QUEIROZ, 2004, p. 263) afirma que o
embrião “é algo mais do que um tecido, porém menos que uma pessoa, podendo nunca chegar
a cumprir seu potencial genético”. Considera inaplicáveis ao embrião humano os conceitos
existentes de pessoa, personalidade, sujeito de direito e capacidade, visto que poderá
permanecer indefinidamente como uma “potencialidade”.
Para Edison Tetsuzo Namba (2009, p. 33), existe um relativismo ético e, à sombra de
“paradigmas bioéticos”, têm sido justificadas as práticas de congelamento, de manipulação
experimental e destruição de embriões, de procriação artificial heteróloga, em termos mais ou
menos permissivos.
Contudo, o simples fato de ter natureza humana lhe confere direitos fundamentais,
como o direito à vida e à dignidade, que só poderão ser relativizados quando houver tensão
entre dignidades.
2. DA VULNERABILIDADE
ASSISTIDA

EMERGENTE

DA REPRODUÇÃO

HUMANA

Para Michael H. Kottow (GARRAFA; PESSINI, 2003, p. 72), “ser vulnerável
significa estar suscetível a, ou em perigo de, sofrer danos”. Todos os seres vivos são
vulneráveis, porque “estar vivo é uma improbabilidade biológica altamente vulnerável a
perturbações e à morte”.
O princípio da vulnerabilidade, que surgiu somando-se à principiologia de Beauchaup
e Childress (beneficência, não maleficência, autonomia e justiça) informa que as diferenças
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entre os seres humanos exigem também uma proteção peculiar aos mais fracos, mais
vulneráveis.
Por sua própria natureza, o embrião é frágil, depende de uma série de fatores externos
que lhe garantam a possibilidade de desenvolvimento.
Mesmo na fecundação natural, há grande probabilidade de não ocorrer a implantação,
com a eliminação do embrião pelo organismo materno. Logo, é certo que na procriação
artificial os riscos são potencializados.
A reprodução assistida pode ser conceituada como o “conjunto de técnicas que
favorecem a fecundação humana a partir da manipulação de gametas e embriões, objetivando
principalmente combater a infertilidade e propiciar o nascimento de uma nova vida humana” (
RODRIGUES; BORGES, 2008, p. 228).
Dentre as técnicas de reprodução assistida, destacam-se a inseminação artificial e a
fertilização in vitro.
Na inseminação artificial, a fertilização “é obtida sem o relacionamento sexual, tão
somente com o auxílio de recursos mecânicos, e se perfaz com a introdução do sêmen no
interior do organismo da mulher” (SILVA, 2002, p. 54). A inseminação pode ser tanto
homóloga quanto heteróloga.
A inseminação artificial homóloga pressupõe a existência de relação jurídica entre o
homem e a mulher (casamento ou união estável). Já a inseminação heteróloga é realizada com
sêmen de terceiro (doador), ou seja, alheio à relação.
Em casos mais graves de infertilidade, recorre-se à fertilização in vitro, que procura
“reproduzir artificialmente o ambiente da trompa de Falópio (onde a fecundação do oócito
normalmente ocorreria), promovendo a fecundação dos gametas humanos em um tubo de
ensaio e transferindo, posteriormente, os embriões obtidos para o útero da mulher”
(VASCONCELOS; 2006, p. 22). Na fertilização in vitro, também se utiliza, em determinadas
situações, de material genético de doador desconhecido.
Do início ao fim do procedimento, as técnicas de procriação assistida oferecem riscos
ao embrião.
Na criopreservação, nem todos os embriões fecundados sobrevivem à técnica de
congelamento.
Raquel Soares Alvarenga (CASABONA; QUEIROZ, 2005, p.241) explica que
“embriões com blastômeros desiguais, muitos fragmentos anucleados e de clivagem lenta são
mais suscetíveis ao dano por congelamento e raramente continuam a se desenvolver”. Além
do risco de morte prematura, a criopreservação por um longo lapso temporal, à temperatura de
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-196ºC, poderia provocar dano genético ao embrião, em decorrência da exposição prolongada
à radiação.
Quando se realiza o diagnóstico pré-implantatório, são retiradas uma ou duas células
do embrião, o que aumenta os riscos de que este se torne inviável à implantação.
Ultrapassada essa etapa, ou seja, após a fertilização dos embriões, serão eles
implantados e passarão por um processo que avaliará os que têm melhores condições,
preterindo os mais frágeis. Os embriões excedentes terão dois destinos: serão adotados por um
casal infértil ou enviados para pesquisas científicas.
Com efeito, é na destinação para pesquisas científicas que o embrião se mostra mais
vulnerável. O limite que permite ao pesquisador avançar ou retroceder é muito controvertido.
Contudo, a vulnerabilidade do embrião decorrente da reprodução assistida não se
resume aos danos que podem ocorrer no período de fertilização e transferência.
A reprodução humana assistida permite ainda que os pais façam escolhas, as quais
refletirão por toda a vida do embrião, não mais como ser humano na primeira fase de seu
desenvolvimento, mas como criança, adolescente, jovem, adulto e idoso. Dentre essas
escolhas, destacam-se a seleção, o abandono, a doação de embriões, a maternidade de
substituição e a inseminação ou implantação post mortem.
2.1 Da seleção de embriões

Hodiernamente, casais com histórico de doenças genéticas na família podem recorrer à
reprodução humana assistida, a fim de gerar filhos saudáveis.
O diagnóstico genético pré-implantacional é uma técnica que permite o estudo de
embriões antes de serem transferidos para o útero, ou seja, anterior à implantação.
Corresponde à seleção artificial de seres humanos, por meio do exame precoce de suas
características biológicas.
Nas técnicas de FIV/ICSI podem ser obtidos vários embriões, dos quais são retirados
um ou dois blastômeros, por meio de biópsia embrionária. A análise do material genético
contido nessas células possibilita a transferência de embriões considerados livres das
alterações investigadas (VASCONCELOS, 2006, p.22). A lista de doenças que podem ser
afastadas com o exame é extensa, sendo ampliada a cada dia.
A Resolução n.º 1.358/1992, VI, 1 e 2, do CFM autoriza a utilização do diagnóstico
genético pré-implantacional para a avaliação da viabilidade dos embriões in vitro, a detecção
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de doenças hereditárias e para impedir a transmissão de uma doença, quando houver garantias
reais de sucesso. Em todos os casos, é obrigatório o consentimento informado do casal.
As chances de sucesso são superiores a 95%, apresentando-se tal técnica como
segura (CASABONA, 2004, p. 304).
Apesar de refletir a preocupação com a dignidade do ser em desenvolvimento, a
utilização da reprodução humana assistida com a intenção de prevenir a transmissão de
patologias também esbarra em princípios éticos. Não se estaria promovendo uma cultura
eugênica?
Considerando que a lista para detectar doenças amplia-se numa velocidade
vertiginosa, o diagnóstico pode vir a ser utilizado no futuro como uma forma de controle de
qualidade de embriões humanos. A utilização da técnica “pode levar à substituição da
reprodução espontânea pela fertilização in vitro, com o objetivo de selecionar características
específicas de indivíduos, ou para eliminar os ‘defeituosos’, o que caracteriza a eugenia”
(CLOTET; FEIJÓ; OLIVEIRA, 2005, p. 168).
A possibilidade de escolha indiscriminada de características do embrião (designer
baby), aproxima-se muito da eugenia, e o diagnóstico genético não pode ser utilizado para
esse fim.
Embora a maioria dos casais recorra ao diagnóstico genético a fim de selecionar
embriões saudáveis, há casos em que os pais se utilizam da fertilização in vitro para garantir
que o filho nasça com determinada síndrome.
Tereza Rodrigues Vieira (2009, p. 56) cita o caso de um casal de homossexuais
americanas, surdas de nascimento, Duchesneau e McCullough, que planejaram ter filhos com
a mesma deficiência e concretizaram seu projeto parental através da doação de gametas de um
deficiente auditivo, muito embora fosse possível fazê-lo através do diagnóstico préimplantacional.
A medicina deve orientar-se pelos princípios da autonomia, beneficência e justiça,
discriminando positivamente os indivíduos em condição de vulnerabilidade.
O embrião, como ser humano em desenvolvimento, não possui capacidade de reação
nem autonomia para fazer escolhas, motivo que o torna vulnerável. Desse modo, merece toda
a proteção do Estado, que lhe deve garantir o maior bem possível, de acordo com o princípio
da beneficência. O bem-estar do ser em desenvolvimento e o direito à vida digna sobrepõemse à autonomia dos genitores. Os recursos da ciência e da medicina somente poderão ser
utilizados quando promoverem o bem-estar, a saúde e a dignidade dos seres humanos
envolvidos nos procedimentos, nascidos ou com expectativa de vida.
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O diagnóstico genético também possibilita a seleção do sexo do embrião. A respeito,
a Resolução n.º 1.358/1992, I, 4 , do CFM estabelece que as técnicas de RA não devem ser
aplicadas com a intenção de selecionar o sexo ou qualquer outra característica biológica do
futuro filho, exceto quando se trate de evitar doenças ligadas ao sexo do filho que venha a
nascer.
Nesse aspecto, a norma do Conselho Federal de Medicina reflete o princípio da
dignidade da pessoa humana, quando permite que os pais realizem o projeto parental gerando
filhos saudáveis, e ao mesmo tempo protege o embrião, considerando sua potencialidade de se
tornar um ser humano.
Projetos de lei acerca da reprodução humana assistida estão sendo analisados pela
Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Dentre eles, destaca-se o PL n.º 1.184, de
2003, no qual estão apensos o PL n.º 2.855/1997, o PL n.º 4664/2001, o PL n.º 6296/2002, o
PL n.º 120/2003, o PL n.º 4889/2005, o PL n.º 5624/2005, o PL n.º 3067/2008 e o PL n.º
7701/2010.
Mesmo tendo como objetivo gerar vida, é inegável que a reprodução humana
assistida tornou possível o processo de eugenia. A permissão para a seleção sem critérios de
características do embrião estabelece um perigoso precedente (slippery slope). A expressão,
literalmente “rampa escorregadia”, tem sido usada para dar a ideia de que, uma vez
ultrapassado um limite, a sociedade será incapaz de impedir o rompimento de mais e mais
barreiras (SARMENTO; PIOVESAN, 2007, p. 201).
Por isso, a utilização do diagnóstico genético pré-implantacional deverá ser limitada
à verificação das doenças genéticas e alterações cromossômicas que provavelmente seriam
transmitidas, tal como ocorre em outros países. O acesso à reprodução assistida com a
finalidade descrita somente deve ser permitido havendo parecer de profissional especializado
em aconselhamento genético.
A Alemanha permite apenas o teste diagnóstico sobre o sêmen, jamais sobre o
concepto, visando a detectar doenças relacionadas com os cromossomos sexuais. Já na
Noruega o diagnóstico pré-implantatório é admitido excepcionalmente, no caso de um mal
hereditário incurável e para evitar doenças relacionadas ao sexo. Enquanto na França a
realização do diagnóstico se sujeita a uma condição prévia: a certidão médica de que os
cônjuges ou companheiros têm grande probabilidade de dar à luz prole afetada por grave
doença genética (Cf. SILVA, 2002, p 285-286).
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Da seleção de embriões saudáveis emergem outros conflitos éticos, como a
maternidade substitutiva, a inseminação e a transferência de embriões post mortem e a
existência de embriões excedentários.

2.2 Da maternidade substitutiva

A maternidade de substituição ocorre quando um casal fornece o material genético
ou parte dele a fim de que outra mulher, por dinheiro ou altruísmo, ceda seu útero para que
nele se desenvolva o bebê, que será entregue àquele casal imediatamente após o nascimento.
Nesse tipo de reprodução assistida, a maternidade é dissociada, tendo em vista que a
mãe genética, por impossibilidade física, recorre a outra mulher para que leve a termo a
gravidez.
Há dois tipos de maternidade de substituição: pode ser considerada total, quando a
cedente do útero gera um embrião com material genético proveniente de terceiros; ou parcial,
quando esta concebe um embrião que contém seu material genético, ou seja, cede seu óvulo
para a fecundação (SOUZA, 2007, p. 46).
A vulnerabilidade do embrião na maternidade substitutiva revela-se sob dois
aspectos principais. Primeiramente, quando a mãe gestacional não tem os cuidados
necessários para preservar a integridade física do embrião/feto (uso de substâncias
entorpecentes, falta de cuidados com a alimentação e a saúde), ocasionando sequelas que
poderão perdurar para sempre na vida daquele. O segundo aspecto é a possibilidade de
conflito positivo ou negativo de maternidade. No conflito positivo a criança pode se tornar
alvo de disputas judiciais; no negativo, ela é abandonada.
No Brasil, apenas o Conselho Federal de Medicina, por meio da Resolução nº.
1.358/1992, se manifestou sobre o tema, disciplinando que a técnica deverá ser realizada entre
parentes até segundo grau e sem fins lucrativos, disposições essas insuficientes diante de
todos os problemas que podem ser gerados.
É imperioso instituir-se legislação determinando de forma pormenorizada a
maternidade substitutiva, tendo ou não fins lucrativos, observando sempre o planejamento
familiar e a paternidade responsável.
Diante da ausência de norma para solver eventuais conflitos, positivos ou negativos,
de maternidade, decorrentes de cessão temporária de útero, acredita-se que a melhor solução
seja a que favoreça a família que “encomendou” a gestação. Na recusa dessa família em
receber o bebê após o nascimento, poderia então a criança ser destinada à cessionária do
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útero, caso quisesse e tivesse condições de exercer a maternidade responsável, ou ser
encaminhada para adoção.
Em qualquer conflito oriundo da reprodução assistida e da maternidade de
substituição, os princípios da afetividade e da dignidade da pessoa humana deverão ser
observados, juntamente com os do melhor interesse do menor, do planejamento familiar e da
paternidade responsável.

2.3 Da inseminação e da transferência de embriões post mortem
Dentre as situações em que a simples utilização das técnicas de reprodução assistida
viola direitos personalíssimos dos embriões envolvidos, destacam-se a inseminação e a
fertilização post mortem.
A fertilização in vitro é realizada pelo método ZIFT (Zibot Intra Fallopian
Transfer), retirando-se óvulos da mulher para fecundá-los na proveta, com sêmen do marido
ou de terceiro (doador), com posterior transferência do embrião para o útero. Já a inseminação
artificial é realizada mediante o método GIFT (Gametha Intra Fallopian Transfer); é a
fecundação in vivo: o sêmen é inserido na mulher sem que haja nenhuma manipulação do
material genético fora do corpo (DINIZ, 2009, p. 543).
A expressão latina post mortem significa “depois da morte”. A inseminação ou a
fertilização é realizada após o falecimento de um dos doadores dos gametas, o que pode gerar
inúmeros conflitos.
A Resolução nº. 1.358/1992 do CFM regulamenta parcialmente o assunto. Dispõe
que, estando a mulher casada ou em união estável, é necessária a aprovação do cônjuge ou
companheiro para a utilização das técnicas de RA. Também estabelece que no momento da
criopreservação os cônjuges ou companheiros devem expressar sua vontade, por escrito,
quanto ao destino que será dado aos pré-embriões criopreservados, em caso de divórcio,
doenças graves, ou de falecimento de um deles ou de ambos, e quando desejam doá-los.
Verifica-se que, para submeter-se ao procedimento, a mulher precisará do
consentimento do esposo ou companheiro, tanto na reprodução assistida homóloga quanto na
heteróloga. Todavia, a resolução não proíbe que mulheres ou homens sozinhos se utilizem das
técnicas de reprodução assistida.
No direito alienígena, a disciplina jurídica para a inseminação post mortem não é
uniforme. A Alemanha e a Suécia, por exemplo, vedam-na. Na França é proibida e o
consentimento externado em vida perde efeito. Na Espanha, apesar de não ser permitida,
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garante direitos ao nascituro quando houver declaração escrita por escritura pública ou
testamento. Já a Inglaterra admite o procedimento, mas não garante direitos sucessórios, a
menos que haja documento expresso nesse sentido (PINTO, 2009).
Contudo, a inseminação e a fertilização post mortem não devem ter o mesmo
tratamento jurídico, pois geram efeitos diversos.
Quanto à inseminação, quando não levada a termo, inutiliza-se o sêmen congelado
na clínica de reprodução humana. Ainda que haja autorização do marido ou companheiro para
a inseminação post mortem, será invalidada quando ocorrer.
O art. 1.597 do Código Civil garante a presunção de paternidade ainda que a
fecundação homóloga seja realizada após a morte do marido, o que se aplica analogicamente à
união estável.
Os problemas surgem quando a inseminação é realizada sem o consentimento
expresso do doador.
Parte da doutrina entende que, embora os vínculos de filiação devam ser
estabelecidos, a inseminação post mortem não poderá gerar direitos de ordem patrimonial,
pois isso acarretaria problemas de ordem prática e infringiria os princípios constitucionais da
segurança jurídica e da irretroatividade (DELGADO, 2004; ASCENSÃO, 1994; BITTAR,
1993; MACHADO, 2009).
Na ausência de autorização expressa, pelo princípio da dignidade da pessoa humana
e da igualdade entre os filhos, aos nascidos por reprodução assistida não pode ser negado o
direito à filiação e à sucessão. Mas a clínica responderia de forma objetiva pelos danos
causados ao genitor ou a terceiros.
Já na fertilização in vitro, após fecundados os embriões, a primeira opção deveria ser
a transferência uterina.
A autorização para a fertilização implica a aceitação tácita de transferência. Após a
fecundação dos embriões, aos genitores já se aplicam os deveres de paternidade responsável.
Por isso, mesmo na falta de autorização para a implantação, quando for essa a vontade da
genitora, deverá ser respeitada. É que a autorização para fertilização e transferência, após a
fecundação, deve ser considerada irrevogável.
Considera-se, in casu, que o direito à existência dos embriões, atrelado ao direito à
vida, é mais relevante que o direito à filiação, até porque, se a mãe decide pela implantação,
pressupõe-se dispor das condições necessárias ao completo desenvolvimento das crianças que
nascerão por meio da reprodução humana assistida.
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Quando a mãe optar por não gerar, ou estiver impossibilitada, a primeira hipótese
ventilada deve ser a doação (adoção) dos embriões a um casal infértil. O envio para pesquisas,
por não preservar o direito à vida do embrião, deverá ser a última opção.
A transferência post mortem não pode ser confundida com a reprodução independente,
haja vista que, na falta do pai ou da mãe, o parentesco e a possibilidade de convivência
familiar com a ascendência, descendência e colaterais permanecem.
Nos casos de inseminação ou fertilização heteróloga, sendo a mulher sozinha, não
haverá nenhum vínculo ou probabilidade de convivência com familiares do pai biológico.
Muito embora se mostrem semelhantes, a família monoparental derivada das
técnicas de reprodução assistida diferencia-se muito da monoparentalidade emergente da
adoção unilateral e dos casos em que, por circunstâncias da vida, o pai ou a mãe exercem
sozinhos o poder familiar.
Na reprodução independente, há a intenção declarada de privar o filho tanto do
parentesco como da convivência com uma das famílias que lhe deram origem.
A vulnerabilidade daquele que nascerá das técnicas da procriação medicamentosa
assistida é suficiente para que o Estado crie mecanismos para protegê-lo. Logo, a
monoparentalidade deve ser coibida, pois o direito à filiação, ao convívio familiar e à
dignidade do ser em desenvolvimento prepondera sobre a autonomia do pai ou da mãe de
fazer escolhas irreversíveis e maléficas em nome do filho.
Nesse sentido, o Conselho Português de Ética para as Ciências da Vida concluiu
pela inadmissibilidade da aplicação das técnicas de RA para mulheres e homens sozinhos. No
direito alemão, a Associação Médica, no Relatório Benda – o mais importante documento
alemão sobre procriações assistidas – limitou a utilização das técnicas apenas aos casais
casados e, excepcionalmente, aos casais não casados. O direito sueco também só permite a
adoção de técnicas de RA a um casal. Já na Itália, apesar de inexistir legislação específica, a
orientação é no sentido de inadmitir a monoparentalidade, de acordo com as recomendações
do Instituto Superiore di Sanitá (GAMA, 2000, p. 07).
Na transferência post mortem, considera-se que os embriões foram concebidos antes
da morte do doador, fato que impede qualquer contestação acerca dos direitos de filiação e
sucessórios. Não seria justo negar-se o direito sucessório das crianças nascidas por fertilização
in vitro, visto que, além de fazerem parte de um projeto parental do casal, provavelmente
serão seus únicos herdeiros. Obviamente, deverá ser fixado um prazo para a transferência
desses embriões, podendo ser o disposto no § 4.º do art. 1.800 do Código Civil, que trata da
prole eventual.
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Verifica-se que o legislador, quando adota, no art. 1.527, IV, do Código Civil, o termo
“concepção”, ao tratar dos embriões excedentários, pretende conferir a eles direitos
sucessórios, conforme o que preceitua o art. 1.798 do Código Civil.
Também há a possibilidade de sucessão testamentária como expressão de última
vontade em favor de prole eventual própria, interpretando-se o art. 1.799, I, do Código Civil,
que admite o chamamento na sucessão testamentária dos filhos ainda não concebidos de
pessoas indicadas pelo testador, desde que estejam vivas à época da abertura da sucessão.
Juliane Fernandes Queiroz (2001, p. 80) acredita que no testamento também deverá
ser fixado prazo de espera do nascimento dos embriões criopreservados. A não fixação de
prazo levaria ao inconveniente de os demais herdeiros precisarem aguardar a abertura da
sucessão, tendo seus direitos violados.
Sugere-se, então, que os embriões criopreservados, nascidos após dois anos da
abertura da sucessão, recebam o mesmo tratamento jurídico para os filhos preteridos em
inventário e partilha, ou seja, a ação de petição de herança.
Após esse período, devem apenas ser reconhecidos ao bebê seus direitos de filiação,
irrenunciáveis e imprescritíveis. Por certo que essa não é a melhor solução, contudo oferece
estabilidade jurídica.
Desse modo, conclui-se que o legislador, atento aos direitos da personalidade,
poderia normatizar no sentido de fixar lapso temporal para a transferência dos embriões post
mortem, e, enquanto isso não acontecesse, o direito à partilha estaria condicionado ao
nascimento até dois anos da abertura da sucessão, e o pedido de herança, no prazo de 10 anos.
Também podem ser conferidos direitos sucessórios em testamento, tratando-se de prole
eventual própria.
2.4 Dos embriões excedentários

Dentre os embriões obtidos na fertilização in vitro, alguns não são transferidos por
não se terem desenvolvido de forma normal, em razão de apresentarem anomalias genéticas
e/ou morfológicas (inviáveis). Todavia, também os embriões normais (viáveis) que
ultrapassarem o número indicado à implantação deixarão de ser transferidos.
Tendo em vista os riscos da multiparidade, a Resolução nº 1.358/1992, I.6, do CFM
regulamentou um limite de 4 embriões para serem implantados.
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O Conselho limitou-se a apontar o número de embriões que deveriam ser transferidos
à receptora, omitindo-se em determinar o número máximo de embriões que poderiam ser
fertilizados.
As legislações da Áustria e da Alemanha proíbem a fertilização in vitro de zigotos
em número superior àquele transferido ao útero materno dentro de um mesmo ciclo
(VASCONCELOS, 2006, p.27). A fertilização do número necessário à implantação não
inviabiliza a técnica, porque a tecnologia de congelamento de material genético permite que
seja fertilizado o número necessário em cada ciclo. Não ocorrendo a gravidez, poderiam ser
fertilizados novos embriões provenientes do material genético armazenado.
A existência de embriões excedentários, sobretudo os viáveis, fere de forma
cristalina o princípio da justiça.
Pelo princípio da justiça, a todos os embriões fertilizados deveria ser conferido o
direito à transferência. A vulnerabilidade admite uma discriminação positiva em favor dos
mesmos.
De outro norte, a implantação de embriões com anomalias genéticas e morfológicas
impossibilitaria, nos casos em que a gravidez fosse adiante, que as crianças originadas deles
tivessem uma vida digna. O direito dos pais de decidir gerar ou não um filho que, in casu,
teria sabidamente a saúde e a vida comprometidas deve ser observado.
Percebe-se, então, que nem sempre o direito à vida é absoluto. Na ponderação de
valores, entre o direito à vida dos embriões inviáveis e o direito à vida digna, o último
prevalece, como também a autonomia dos pais em decidir acerca da possibilidade ou não de
gerar filhos com doenças graves, para as quais a ciência ainda não teve êxito no
desenvolvimento de tratamentos eficazes.
O CFM, por meio da Resolução nº 1.358/1992, regulamentou a utilização das técnicas
de reprodução assistida, determinando que as clínicas, centros ou serviços poderiam
criopreservar espermatozoides, óvulos e pré-embriões, e que os pacientes decidiriam quantos
seriam transferidos, devendo o excedente permanecer criopreservado.
O tempo de criopreservação dos embriões foi fixado pela Lei de Biossegurança. Sem
nenhum critério científico, foi adotado o lapso temporal de três anos do congelamento para
que os embriões, inviáveis ou não, tivessem uma destinação, que não se harmoniza com as
legislações alienígenas que tratam da mesma matéria.
O legislador, ao estipular o prazo de três anos de criopreservação, interfere no direito
fundamental dos pais ao planejamento familiar; igualmente restringe a expectativa de vida dos
embriões congelados, que teriam mais chances de transferência se o prazo fosse maior.
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Na França, Inglaterra, Espanha e Reino Unido, o prazo para a crioconservação é de
cinco anos, com base no Informe Warnock (Inquiry Warnock into Human Fertilization),
publicado no Reino Unido em 1984. Entretanto, referido documento é considerado arbitrário,
porque nasceram crianças saudáveis de embriões implantados após oito anos de congelamento
(VASCONCELOS, 2006, p.27).
Diante da imprecisão científica, seria adequado que a Lei de Biossegurança tivesse
adotado ao menos um prazo superior, conforme o estabelecido pelos países europeus.
A respeito da destinação, na Resolução nº 1.358/1992, o CFM estabeleceu ainda que,
se os cônjuges ou companheiros se divorciassem, fossem acometidos de doenças graves ou se
um deles viesse a óbito, ficaria a critério deles a decisão quanto ao destino dos embriões.
Ressalte-se que o embrião não é parte do corpo dos doadores, mas sim “(...) um
efetivo ser humano, perfeitamente individualizado e que, portanto, não pode ser objeto de
disposição nem sequer de seus progenitores (...)” (MEIRELLES, 2000; SANTOS;
MOREIRA FILHO; BARROSO).
Relativamente aos embriões excedentários viáveis, não há dúvida de que o direito à
vida deve prevalecer, ou seja, o direito de serem implantados, ainda que por meio de adoção,
ainda que tenha ocorrido o divórcio ou o abandono dos pais. A decisão quanto à fertilização já
foi feita na época em que estavam juntos, pelo que subsiste a responsabilidade acerca do
destino desses embriões. Não há dúvida de que nos casos acima apontados verifica-se a
paternidade irresponsável.
Já os inviáveis devem ser destinados para pesquisa científica.
Advindo doença grave de um dos cônjuges ou morte de um ou de ambos, por se
configurarem circunstâncias inevitáveis, alheias à vontade do casal, considerando também a
situação em que nasceriam as crianças originadas daqueles embriões, é razoável que o casal,
ou o sobrevivente, tenha o direito de escolher entre a implantação, a doação ou enviar os
embriões para pesquisas.
Frise-se que as clínicas de reprodução humana assistida não poderão cobrar nenhuma
taxa dos receptores dos embriões abandonados pelos genitores, salvo as despesas com a
criopreservação (congelamento) dos embriões e os procedimentos necessários à reprodução.

2.5 Da adoção
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Diante da vulnerabilidade do embrião, sua proteção implica não fertilizar número
excedente à implantação. Contudo, se ocorrer tal situação, o destino que se harmoniza com o
princípio da dignidade humana é a doação dos embriões excedentes a um casal infértil.
A Lei de Biossegurança, em seu art. 5º, estabelece a destinação dos embriões
excedentes, facultando ao casal doá-los a casais estéreis ou para pesquisas com células-tronco.
A Resolução do CFM n. 1.358/1992 também autoriza e regulamenta a doação dos
embriões excedentes desde que haja consentimento expresso dos responsáveis pelo material
genético e dos beneficiários do tratamento, sem fins lucrativos, mantendo-se o sigilo quanto à
identidade do doador. Em situações especiais, admite-se o repasse de informações acerca dos
doadores pelos médicos e por motivos de saúde.
A legislação sueca e a espanhola permitem a quebra do anonimato do doador nas
inseminações artificiais, reconhecendo ao fruto da concepção o conhecimento de sua origem
genética, mas desvinculada de efeitos alimentares e sucessórios (GAMA, 2000, p.902).
No Brasil, tramitam no Congresso Nacional alguns projetos de lei (PL-4686/2004;
PL-2061/2003; PL-1184/2003; PL-1135/2003; PL-120/2003) que permitem à pessoa nascida
por meio de RA saber a identidade de seus pais biológicos, mas não teria direitos de ordem
sucessória, alimentar ou ainda de filiação.
O direito à identidade pessoal é indisponível, personalíssimo, inerente ao ser humano,
e não pode ser objeto de escolha ou disposição dos genitores.
Anote-se que o direito à identidade genética não é sinônimo de direito à filiação. Logo,
o doador não teria o direito/dever de guarda, visitas, alimentos etc. Ao filho seria permitido o
conhecimento de sua origem biológica, sem que esse direito interferisse na filiação afetiva.
Acrescente-se que, por tratar-se de seres humanos, o termo mais compatível seria
adoção de embriões, e não doação. O termo “doação” dá a ideia de que os embriões possam
ser considerados objetos de direito, permitindo sua coisificação.
Algumas disposições acerca da adoção podem ser aplicadas também aos embriões,
evidentemente naquilo que lhes for compatível.
A Lei nº 12.010, de 3 de agosto de 2009, trata da adoção de crianças e adolescentes. O
diploma legal prevê que irmãos devem ser colocados sob adoção na mesma família substituta,
a fim de se evitar o rompimento definitivo de vínculos fraternais.
A disposição supracitada pode perfeitamente ser aplicada na adoção de embriões,
considerado o fato de que o número a ser fertilizado não deve ultrapassar a quantia normal a
ser implantada em uma única mulher em um único ciclo.
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Do contrário, há o risco de implicar instrumentalização de seres humanos, caso a
fecundação seja direcionada à fabricação de uma criança destinada à adoção, ainda em estágio
embrionário (MEIRELLES, 2000, p. 21).
Os registros decorrentes da adoção de embriões deverão ser armazenados, garantida a
sua conservação para consulta a qualquer tempo. Tal medida justifica-se a fim de preservar o
direito de conhecer a origem biológica e de obter acesso irrestrito ao processo após completar
18 anos, ou até mesmo antes da maioridade.
A descoberta da verdade biológica pode evitar, por exemplo, que o adotado se
relacione com irmãos ou genitores biológicos (impedimentos matrimoniais).
Dos avanços da biotecnologia surgiu o mapeamento genético, capaz de prever várias
doenças, proporcionando a prevenção, mas que, por vezes, pressupõe a pesquisa do genoma
dos genitores biológicos.
Ainda na seara da saúde do embrião adotado, havendo necessidade de transplante de
órgãos e tecidos, é na ascendência e descendência biológica que se encontram as maiores
chances de compatibilidade.
Afirma-se, portanto, a indisponibilidade do direito à identidade genética ou biológica
dos embriões adotados (doados) e a necessidade de sua proteção jurídica.

2.6. Da utilização de embriões humanos nas pesquisas
A Lei de Biossegurança permite, para fins de pesquisa e terapia, a utilização de
células-tronco embrionárias obtidas de embriões produzidos por fertilização in vitro e não
utilizados no procedimento, quando forem embriões inviáveis ou congelados há três anos ou
mais, sempre com o consentimento dos doadores (Art. 5.º, I, II e §1.º).
O mencionado diploma legal também proíbe engenharia genética em célula germinal
humana, zigoto humano, embrião humano e a clonagem humana (Art.6.º, III, IV).
O conceito de inviáveis, no que tange aos embriões com alterações morfológicas,
revela um caráter eugênico quando condena à morte o embrião que não possui condições de
desenvolvimento completo. Por outro lado, a maioria dos embriões sem capacidade de
desenvolvimento, em ambiente natural, ou seja, no corpo materno, também não chega à fase
de implantação.
A ética na pesquisa deve ser praticada antes de os embriões serem enviados para
pesquisas. A criação de embriões especificamente para essa finalidade afronta, além da lei
natural e dos princípios da bioética, toda a ordem jurídica.
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Nesse norte, é a Resolução n.º 1.358/92 do CFM que proibe a fecundação de oócitos
humanos, com qualquer outra finalidade que não seja a procriação humana.
Para Heloísa Helena Barbosa (SARMENTO; PIOVESAN, 2007, p.197),
“efetivamente, a produção de um embrião humano apenas para a obtenção de células-tronco
afronta a moral kantiana, segundo a qual o ser humano deve ser sempre tratado como um fim
e jamais apenas como um meio”. No entanto, conclui que “os fins altruísticos e solidaristas
que autorizam a obtenção de células-tronco de embriões humanos em laboratório,
especialmente dos inviáveis, se sobrepõem à ideia de reificação ou instrumentalização,
respeitado que está, no caso, o princípio da dignidade humana”.
Com efeito, a fixação do número máximo de embriões a serem fertilizados é o
primeiro passo para garantir a ética na pesquisa científica com células-tronco embrionárias.
Tal medida é necessária para impedir que embriões com capacidade de desenvolvimento
sejam instrumentalizados.
Nesse sentido, a Convenção Europeia de Direitos Humanos e Biomedicina (1997) tem
por objeto a proteção do ser humano na sua dignidade e na sua identidade, e a finalidade de
garantir a toda pessoa, sem discriminação, o respeito pela sua integridade e pelos seus outros
direitos e liberdades fundamentais em face das aplicações da biologia e da medicina. Dispõe
no art. 2.º que o interesse e o bem-estar do ser humano devem prevalecer sobre o interesse
único da sociedade ou da ciência. No art. 18.º, impõe aos Estados que admitem por lei a
pesquisa em embriões humanos o dever de garantir uma proteção adequada ao embrião.
Também proíbe a criação de embriões humanos para fins de investigação.
O tratado internacional citado aplica-se somente aos países signatários, todavia serve
como diretiva. A Europa discute há tempo a possibilidade de um estatuto jurídico do embrião
como protocolo adicional à Convenção de 1997. Desses estudos, foi elaborado o informativo
denominado “The protection of the human embryo in vitro”, de 23 de junho de 2003.
No Conselho da Europa há dois entendimentos conflitantes acerca da natureza do
embrião humano. Uma corrente acredita que o embrião merece respeito absoluto, por
pertencer à espécie humana. A divergente entende que o embrião humano vai adquirindo
qualidade humana de forma gradativa, por isso sua proteção deve ser relativa
Esta última corrente viabilizaria a pesquisa com células-tronco embrionárias; por outro
lado, permitiria também a clonagem reprodutiva de seres humanos.
A respeito, o Conselho da Europa adotou Protocolo Adicional à Convenção Europeia
de Direitos Humanos e Biomedicina que veda expressamente a clonagem reprodutiva de seres
humanos.
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No Brasil, apesar de a Lei de Biossegurança proibir a clonagem, permite-se a
utilização de embriões humanos nas pesquisas com células-tronco embrionárias, contrariando
a Declaração Universal sobre o Genoma Humano e os Direitos Humanos adotada pela
UNESCO em 1997.
Na prática, é a ética do pesquisador que irá definir o rumo da investigação, haja vista
que a permissão para a clonagem terapêutica disponibiliza todos os mecanismos para que o
investigador avance na clonagem de seres humanos.
A pesquisa com seres humanos no Brasil é regulamentada pela Resolução n.º
196/1996 do Conselho Nacional de Saúde. Dentre outras disposições, afirma que “a pesquisa
envolvendo seres humanos deverá sempre tratá-lo em sua dignidade, respeitá-lo em sua
autonomia e defendê-lo em sua vulnerabilidade”. Aponta a necessidade de uma ponderação
entre os riscos e benefícios, atuais como potenciais, comprometendo-se a pesquisa com o
máximo de benefício e o mínimo de danos e riscos. A pesquisa deve garantir que danos
previsíveis serão evitados.

Exige-se a relevância social da pesquisa com vantagens

significativas para os sujeitos da pesquisa e a minimização dos ônus aos sujeitos vulneráveis.
De início, o embrião humano não é capaz de consentir na realização das pesquisas. A
vida humana é um direito indisponível, do qual nem mesmo os representantes legais podem
dispor. As pesquisas não serão desenvolvidas em prol do embrião, mas de outrem. Logo,
despeito da relevância social da pesquisa, não trará benefício algum para o embrião envolvido
(sujeito da pesquisa).
A vulnerabilidade do embrião exige que ele seja protegido e tratado com dignidade.
Mas dignidade engloba a possibilidade de destruição?
As células-tronco embrionárias são retiradas da massa interna do embrião, chamada
blastocisto, o que ocasiona sua destruição (LOUREIRO, 2009, p. 147).
Para Renata da Rocha (2008, p. 37), não há o que se questionar acerca do alívio do
sofrimento humano que o progresso das pesquisas com células-tronco promete; contudo, não
se pode ignorar que o “emprego de embriões humanos, como fonte genuína de onde se
derivam as células-tronco embrionárias, implica a destruição e a instrumentalização desses
seres, prática que se revela jurídica e eticamente questionável”.
É preciso encontrar o ponto de equilíbrio entre o utilitarismo e o naturalismo, a fim de
permitir o avanço científico, preservando a dignidade humana.
O Supremo Tribunal Federal, em maio de 2008, declarou constitucional a Lei nº
11.105/2005, preceituando ser permitida para fins de pesquisa e terapia a utilização de
células-tronco embrionárias obtidas por meio de embriões humanos produzidos por
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fertilização in vitro e não utilizados, desde que sigam os requisitos previstos nos incisos I e II
do art. 5º daquela Lei.
Não se trata de desconsiderar a dignidade do embrião in vitro. Havendo tensão entre
dignidades, há de ser resolvida ponderando-se valores.
De um lado, os embriões inviáveis ou congelados há mais de três anos, que não serão
transferidos para o útero, tampouco doados, logo sem potencialidade de tornarem-se seres
humanos; de outro, adultos e crianças com enfermidades graves, em constante sofrimento, à
espera de um milagre que lhes garanta o direito à vida.
A opção pela preservação dos embriões representaria a aniquilação da última
esperança dos portadores de enfermidades. Diante dessa tensão entre dignidades, a escolha
razoável, o meio-termo, a justa medida, não se apresentava outra a não ser sua utilização nas
pesquisas científicas com células-tronco embrionárias.
Da decisão do STF não se pode concluir que o sistema constitucional vigente
considera o embrião in vitro isento de dignidade, como se fosse objeto de direito que possa
ser instrumentalizado de acordo com a intenção do pesquisador.
Contudo, o vazio legislativo permite que sejam praticados todos os dias atentados
contra o primado da vida humana, em nome de um relativismo ético.
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