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RESUMO 

 

Estudo desenvolvido com o fito de perquirir sobre a possibilidade de aquisição de 

direitos da personalidade por parte dos embriões excedentários do procedimento de 

fertilização in vitro, criopreservados em laboratório. Para elucidação dessas questões, 

faz-se necessária uma abordagem acerca da definição dos direitos da personalidade e 

delimitação do início da aquisição da personalidade jurídica. No curso da pesquisa 

detectou-se que a vida, mais fundamental dos direitos da personalidade, demandava 

uma atenção especial, sendo imprescindível a discussão quanto a seu marco inicial. Por 

fim, analisou-se o princípio da dignidade humana, norte ético de todo o ordenamento 

jurídico pátrio, que guarda íntima relação com o tema ora tratado. Necessários, ainda, 

foram os esclarecimentos sobre o procedimento de fertilização in vitro e seus efeitos. 

 

Palavras-chaves: Embrião Humano. Direitos da Personalidade. Direito à Vida. 

Dignidade da Pessoa Humana. Fertilização in vitro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Study developed with the aim of investigate over the possibility of acquiring rights of 

personality from surplus embryos from in vitro fertilization procedure, cryopreserved in 

the laboratory. For elucidation of these issues, it is necessary to approach about the 

definition of the rights of personality and delimitation of the beginning of the 

acquisition of legal personality. In the course of the research found that the life, most 

fundamental rights of personality, required special attention, being the vital discussion 

about its initial mark. Finally, looked up the principle of human dignity, north of the 

whole ethical legal homeland, which keeps close relationship with the treated subject. A 

clarification on the procedure for in vitro fertilization was required too.    

 

Keywords: Human Embryo. Person's Rights. Right to Life. Dignity of the Human 

Person. In vitro fertilization. 
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1. Introdução 

 

Os avanços tecnológicos das últimas décadas criaram um descompasso entre a 

realidade social e as leis causado pela incapacidade de o sistema legislativo brasileiro 

acompanhar essa onda de mudanças. Assim, depara-se o aplicador do direito com 

situações sem previsão legal ou com parco dimensionamento jurídico. Além disso, 

ressentem-se os juristas cada vez mais da necessidade de aquisição de saber de outros 

ramos do conhecimento, em especial da Biologia.  

No fim do século XX e início do século XXI, é a manipulação de material 

genético de animais, plantas e do homem que vem causando grandes discussões e 

divergências no cenário mundial.  

Surgiram os organismos geneticamente modificados (OGM), trazendo 

controvérsias, pois de um lado alguns cientistas afirmavam ser a grande promessa de 

erradicação da fome, enquanto outros alertavam para os malefícios que poderiam trazer 

como pragas destruidoras de imensas plantações, além da possibilidade de causar danos 

à saúde de quem os consumissem.  

O nascimento do primeiro “bebê de proveta” e, mais tarde, a clonagem da ovelha 

Dolly, que trouxe à baila a possibilidade de produção de cópias idênticas de um ser 

humano, anunciaram uma nova era de direitos relacionados aos genes humanos, os 

quais devem ser incluídos no rol dos denominados direitos da personalidade, pois que 

intimamente ligados ao indivíduo, fazem parte da própria natureza dele, diferenciando-o 

dos demais seres. 

A manipulação do genoma humano, através das técnicas de fertilização, findou 

na produção de número assustador de embriões criopreservados, os quais por motivos 

de ordem religiosa, moral e ética não tem ainda o seu destino traçado. 

O objetivo central desse estudo é traçar o perfil dos embriões excedentários a 

partir da confrontação das diversas teorias sobre o início da vida e da personalidade 

jurídica. Abordar-se-á, por conseguinte, a natureza do nascituro e a possibilidade de 
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aquisição de direitos por ele, bem como da atribuição ou não de personalidade aos seres 

concebidos e não nascidos pela ordem jurídica brasileira. Perquirir-se-á a respeito da 

possibilidade de equiparação entre os embriões excedentários e o nascituro. 

A relevância do tema advém do fato de por em debate o direito à vida, 

consagrado em nossa Carta Magna, no artigo 5º, caput. A questão central que se propõe 

diz respeito ao direito à vida, o primeiro e mais fundamental bem da personalidade, dos 

embriões utilizados no processo de fertilização in vitro e que não foram implantados no 

útero materno, conhecidos como embriões excedentários, muitas vezes arremessados ao 

lixo sem que ao menos se faça uma reflexão acerca de seus direitos. Nossa ênfase no 

direito à vida decorre do fato de ser sobre esse direito que se apóiam os demais. 

A vida, sob o enfoque constitucional, é um direito fundamental da pessoa 

humana, que lhe é inato e inalienável, não podendo ser outorgado por parlamentos, 

cortes supremas, constituintes ou qualquer outro organismo. Apenas é possível o 

reconhecimento desse direito, primordial, primeiro dos direitos naturais que o direito 

positivo pode apenas reconhecer, mas não criar. O direito à vida é uma norma de direito 

natural, protegendo a vida também no período pré-natal, posto que, é a partir da 

concepção e antes do nascimento que o ser concebido cumpre a primeira etapa de sua 

vida, a nosso ver sendo irrelevante que essa vida tenha iniciado por métodos naturais ou 

artificiais. Seja por que método tenha começado a vida, ela é digna da proteção jurídica 

por parte do Estado. 

Tão tormentosa é a questão que estava pendente de julgamento, desde o ano de 

2005, pelo Supremo Tribunal Federal, a Adin nº 3.510-0 que discutia a 

constitucionalidade do artigo 5º da Lei Federal nº 11.105 (Lei de Biossegurança), o qual 

autoriza a utilização de embriões excedentes do processo de fertilização in vitro não 

implantados no útero materno, em determinadas condições, para fins de pesquisa. As 

incertezas nessa área são tão evidentes que até mesmo a nossa Corte Suprema estava 

analisando cautelosamente o assunto. Isso tudo se dá porque o ordenamento pátrio não 

delimitou um marco temporal preciso para o início da vida, bem como não estipulou o 

momento de aquisição de direitos pelo embrião ou feto. Argumenta o autor da ação, Dr. 

Cláudio Lemos Fonteles, Procurador Geral da República, que o referido artigo contraria 
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a inviolabilidade do direito à vida e faz ruir fundamento maior do Estado Democrático 

de Direito que radica na preservação da dignidade da pessoa humana. 
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2. Reprodução Assistida 

 

2.1 Conceito 

 

Antes de adentrarmos pormenorizadamente na questão da fertilização in vitro, 

faz-se necessária uma análise geral a respeito do conceito, modo e objetivos da 

reprodução assistida. Essa é um conjunto de técnicas, utilizadas por médicos 

especializados, que tem como principal objetivo tentar viabilizar a gestação em 

mulheres com dificuldades de engravidar, diga-se de passagem, por problemas de 

infertilidade de ambos os cônjuges ou de um deles.  

Destaque-se que muitas vezes essas dificuldades em gerar filhos podem trazer 

sérios prejuízos ao relacionamento conjugal, além de, como discutiremos mais adiante, 

o planejamento familiar ser um direito dos cônjuges. 

Podemos reunir as técnicas de reprodução assistida em dois grupos: 

 

(I) As técnicas mais antigas e mais simples, nas quais a fecundação se dá dentro do 

corpo da mulher, são chamadas de inseminação artificial. No caso de os gametas 

utilizados na Reprodução Assistida serem do próprio casal, chamamos de inseminação 

HOMÓLOGA. Ao contrário, se um ou ambos os gametas forem obtidos a partir de 

doadores anônimos, chamamos de inseminação HETERÓLOGA.  

(II) Quanto às técnicas mais modernas de reprodução, a fecundação se dá fora do corpo 

da mulher, através do procedimento. Existem diversas variantes técnicas de fertilização 

in vitro, tais como o GIFT, o TV-TEST, o ICSI e o IAIU. Vejamos algumas diferenças 

entre essas técnicas: 

O GIFT é uma técnica que consiste na transferência do gameta masculino e 

feminino diretamente na tuba uterina da mulher. Essa técnica encontra o apoio da Igreja 

Católica, quando os gametas utilizados são do próprio casal. O TV-TEST é uma técnica 

que transfere por via vaginal um embrião já formado, em estágio pré-nuclear, na altura 
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das tubas uterinas. ICSI é uma técnica bastante conhecida popularmente, trata da 

realização de uma fertilização in vitro através da inoculação de um espermatozóide no 

interior de um ovócito, seguida da transferência via vaginal do embrião formado. O 

IAIU ocorre pela colocação via vaginal de espermatozóides diretamente na altura da 

tuba uterina.  

Há outras técnicas utilizadas durante a reprodução assistida, tais como a doação 

de óvulos, de sêmen, de embriões; congelamento de material biológico reprodutivo 

(óvulos e sêmen) e de embriões; diagnóstico genético pré-implantatório. Como 

sabemos, é proibida a comercialização de qualquer tipo de material biológico, embriões, 

órgãos, tecidos ou qualquer parte do corpo humano. 

 

2.2 Fertilização in vitro 

 

O nascimento de Louise Brown em 25 de julho de 1978 (Steptoe & Edwards, 

1978), a primeira criança concebida após fertilização in vitro, marcou o início de uma 

era de avanços das técnicas de tratamento dos problemas relacionados à reprodução 

humana. 

A fertilização in vitro é uma técnica de reprodução assistida, popularmente 

conhecida como "Bebê de Proveta", que consiste na manipulação dos gametas em 

laboratório, fecundação externa corporis e posterior introdução do embrião no 

organismo materno.  

Tal procedimento é indicado para casos de lesão das tubas, gravidez nas 

trompas, laqueadura sem chance de reversão, endometriose ou até infertilidade 

masculina moderada.  

O procedimento de fertilização in vitro apresentado a seguir é descrito no sítio 

eletrônico do Instituto Brasileiro de Reprodução Humana Assistida (IBRRA). 

O procedimento inicia com a indução da ovulação por drogas injetáveis para 

estimular o crescimento dos folículos (pequenas bolsas com os óvulos dentro) e 
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provocar a ovulação, aumentando assim o número e a qualidade dos óvulos. Doses 

elevadas das drogas indutoras da ovulação podem levar à estimulação exagerada dos 

ovários, chamada Síndrome da Hiperestimulação Ovariana. 

Após, é feito o monitoramento do crescimento dos folículos ovarianos através da 

ultra-sonografia transvaginal, com o objetivo de individualizar as doses do 

medicamento e prevenir os efeitos colaterais. Quando os folículos atingem em torno de 

18 mm eles são considerados maduros e é aplicada uma injeção de HCG, gonadotrofina 

coriônica humana, hormônio que marca a maturação final dos óvulos e define o 

momento da coleta. 

Passadas 32 a 36 horas após a injeção do hormônio, sob uma sedação 

endovenosa ou anestesia local, os folículos são coletados através da vagina com uma 

sonda ecográfica acoplada à agulha apropriada para este fim, guiada por auxílio de 

ultra-som de alta freqüência, para visualizar os folículos ovarianos a serem 

puncionados.   

Com o auxílio de um estereomicroscópio sob fluxo laminar, espécie de capela 

onde flui ar estéril de dentro para fora, evitando a contaminação do material, o conteúdo 

líquido destes folículos obtidos no centro cirúrgico, é transferido para uma placa de 

meio de cultura, meio que imita ao máximo o ambiente das tubas, e examinado à 

procura do óvulo. Uma vez identificado, o óvulo é transferido para outra placa contendo 

apenas meio de cultura, onde será classificado. Os óvulos são classificados como 

imaturos ou em prófase, metáfase I, metáfase II ou maduros. Apenas os óvulos na fase 

metáfase II apresentam estado de maturação suficiente para ser fertilizado. 

Neste intervalo de tempo, ocorre a coleta da amostra de sêmen, de maneira 

natural, masturbação. Após a coleta os espermatozóides serão preparados através da 

lavagem com meio de cultura de células e centrifugação, fazendo com que haja uma 

separação do plasma seminal, resultando em um preparo de espermatozóides com maior 

motilidade e capacidade para fertilização. Este processo é importante porque remove 

substâncias químicas e bactérias que podem causar reações adversas ou contrações 

uterinas intensas. 



- 7 - 

 

 

 

Os óvulos maduros e espermatozóides são preparados e mantidos em incubadora 

à 37ºC com 5% de CO2 que simula o ambiente das tubas, por um período de 12 a 18 

horas. Após este período, são examinados ao microscópio, quando se busca o sinal de 

fertilização, ou seja, a presença dos dois pró-núcleos. 

Antes da transferência embrionária, os pré-embriões em fase de clivagem, 3 dias 

após a fertilização, ou em estágio de blastocisto, 6 dias após a fertilização, são 

classificados morfologicamente, levando em consideração a velocidade de divisão 

celular, o número de blastômeros, a simetria e a forma dos blastômeros, a presença ou 

ausência de fragmentação. Ressalte-se que a denominação pré-embriões utilizada na 

descrição do procedimento de fertilização in vitro deriva do entendimento dos adeptos 

da Teoria da Nidação para os quais só é possível falar em embrião após a implantação 

no útero. Todavia, esse entendimento encontra críticas severas, pois muitos cientistas 

defendem já existir embrião no instante da fecundação. 

Antes de se transferir os embriões para o útero, é recomendado fazer o 

diagnóstico pré-implantação para casais que apresentam um risco de transmitir doenças 

genéticas para seus futuros filhos. Há quem vislumbre nesse tipo de diagnostico uma 

espécie de seleção de indivíduos, o que acarreta existência de critérios eugênicos na 

reprodução in vitro. 

A transferência embrionária deve ser feita com a paciente em posição 

ginecológica, em área física próxima ao laboratório onde se encontram os embriões. Os 

embriões são transferidos para o útero através de cateter especial com monitoramento 

ultra-sonográfico transabdominal para correto posicionamento do cateter. Após a 

transferência a paciente deve ficar em repouso por cerca de uma hora. A verificação da 

gravidez pode ser feita 15 dias após a transferência dos embriões, dosando-se a 

concentração do respectivo hormônio no sangue. De acordo com a Resolução do 

Conselho Federal de Medicina nº 1.358/92, podem ser transferidos no máximo quatro 

embriões, embora a tendência atual seja diminuir esse número com o intuito de se 

reduzir o número de gestações múltiplas, que muitas vezes oferecem riscos à saúde da 

mãe e dos bebês. 
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As probabilidades de gravidez variam entre 20 e 35% em mulheres de até 35 

anos. A partir dos 40 anos, quando os óvulos já perderam parte da vitalidade, a taxa de 

gravidez cai para 15%. Ainda para ilustrar, o custo de reprodução assistida em 

estabelecimento privado varia, em média, de R$5.000,00 à R$15.000,00. 

Como podemos perceber, as diretrizes do procedimento de fertilização in vitro 

apontam para sua utilização apenas por casais com problemas de fertilidade, não sendo 

admissível a utilização por pessoas apenas como forma de controle de natalidade, forma 

de prática de eugenia ou escolha do sexo do ser que será concebido. 

Quando a técnica empregada é a fertilização in vitro, é produzido um grande 

número de embriões a partir dos ovócitos e espermatozóides doados. Somente alguns 

destes embriões serão implantados no útero materno, os demais serão mantidos 

congelados criopreservados, para utilização posterior, caso seja necessário. 

De acordo com a Resolução 1358/92 do Conselho Federal de Medicina (CFM), 

os embriões criopreservados não podiam ser destruídos ou descartados, devendo 

permanecer congelados por tempo indeterminado. O destino a ser dado a esses embriões 

caso ocorresse divórcio, doença grave ou morte de um ou ambos os cônjuges, deveria 

ser anunciado previamente por escrito pelo casal. Todavia, a Nova Lei de 

Biossegurança, no art.5º, autorizou a utilização desses embriões, após certo tempo e sob 

determinadas condições, para fins de pesquisa e terapia através da retirada de células-

tronco. A precitada lei causou grande comoção nacional, tendo até mesmo sido alvo de 

Ação Direita de Inconstitucionalidade.  Após quase três anos em que a Adin estava 

pendente sobreveio a decisão final, sobre a qual não houve unanimidade. 

No Brasil, antes do deslinde da precitada Adin, a única possibilidade era a 

doação voluntária e anônima destes embriões às mulheres estéreis que desejam gerar um 

filho. A escolha do doador e da receptora do embrião é realizada pelas clínicas 

especializadas em reprodução assistida, visando obter a maior semelhança fenotípica 

possível entre a futura mãe e o bebê a ser gerado.  

Em vários países, os embriões congelados, passado um prazo legal pré-

estabelecido, podem ser utilizados para pesquisa médica. Na Inglaterra já há permissão 

para pesquisas médicas cujo objetivo seja promover avanços no tratamento da 
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infertilidade, desenvolvimento de novas técnicas contraceptivas, aumentem o 

conhecimento de doenças congênitas ou a detecção de anormalidades gênicas ou 

cromossômicas no embrião antes da implantação. Além disso, lá também é permitido o 

uso destes embriões para a obtenção de células-tronco. 

Todavia, na Alemanha, país que ainda sofre as conseqüências do nazi-facismo, 

não há permissão para pesquisa com células-tronco de embriões humanos. Há, 

inclusive, lei protetiva dos embriões. A lei alemã de proteção à vida dos embriões reza, 

no at.8º: 

“Por embrião nos termos desta lei entende-se, já a partir da fusão nuclear, o 
óvulo humano fecundado e capaz de se desenvolver, assim como toda célula 
totipotente retirada de um embrião que, uma vez reunidas as condições 
necessárias, seja capaz de se dividir e se desenvolver num indivíduo”. (excerto 
extraído da petição inicial da Adin nº3.510) 

Convém ressaltar, ademais, que a precitada lei alemã proíbe a clonagem 

humana, bem como a utilização de embriões humanos para fim diverso da reprodução 

humana. Todavia, a legislação alemã permite a utilização de células humanas 

pluripotentes, ou seja, aquelas células embrionárias incapazes de se desenvolverem 

originando um ser humano. O cerne da questão é saber diferenciar entre as células 

totipotentes e as pluripotentes. 

Como detectamos, o procedimento de fertilização in vitro é invasivo, doloroso e 

caro, razão pela qual com fundamento na necessidade de proteção da saúde da mulher, 

não se pode admitir a repetição dele. Ofender-se-ia a dignidade da pessoa humana a 

submissão da mulher à repetição do procedimento. Reitere-se que a probabilidade de 

engravidar em processo de fertilização é baixa, de forma que é necessário o 

armazenamento dos embriões para posterior inseminação. 
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2.3 Planejamento Familiar 

  

 Já em 1968, na Conferência sobre Direitos Humanos da Organização das Nações 

Unidas, havia a consciência sobre o direito ao planejamento familiar, constando do texto 

o seguinte: 

“Acreditamos que a grande maioria dos pais deseja obter conhecimentos e meios 
de planejarem suas famílias; que a oportunidade de decidir quanto ao número e 
espaçamento dos filhos é um direito fundamental. (...) Os casais tem o direito 
humano fundamental de decidirem livre e responsavelmente (...)” 

 Mas o Brasil, segundo consta do livro de Antonio Chaves, hesitou bastante na 

implantação de um programa de planejamento familiar, seja por inércia do governo, 

resistência da Igreja Católica ou mesmo por conservadorismo da população. Nas 

palavras de Walter Rodrigues, diretor da BEMFAM (Sociedade Civil Bem-Estar 

Familiar no Brasil), o país necessitava urgentemente da democratização do Direito 

Humano Básico ao planejamento familiar. 

 Todavia, esse planejamento deve ser feito de maneira consciente por parte dos 

cônjuges e de forma que não atinja sua dignidade, não agrida a saúde da mulher e não 

desvalorize a vida. 

O constituinte positivou, de forma clara e objetiva, o direito ao planejamento 

familiar na Constituição Federal, art.226 - §7º, o qual, fundado nos princípios da 

dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, determina o dever do Estado 

de propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito pelos 

cidadãos brasileiros. Contudo, de plano, já deixou consignada a proibição de qualquer 

limitação por instituições públicas ou privadas à constituição de prole. 

Eis que o planejamento familiar é de livre decisão do casal, competindo apenas 

aos dois a deliberação sobre o tamanho da prole e o momento em que cada filho será 

concebido, baseando-se para tanto na sua capacidade para criá-los e educá-los em 

condições dignas de sobrevivência. 
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Esclarecemos, de plano, que planejamento familiar, como se pode concluir 

erroneamente, não se refere apenas aos métodos contraceptivos, mas também a técnicas 

que propiciem a procriação. 

Em 1996, foi promulgada a Lei nº 9.263, que regulamenta o planejamento, 

traçando as diretrizes específicas para as ações estatais. Dentre outras atribuições deverá 

o Estado promover através do Sistema Único de Saúde a assistência à concepção e 

contracepção; o atendimento pré-natal; a assistência ao parto, ao puerpério e ao neonato; 

o controle das doenças sexualmente transmissíveis; o controle e prevenção do câncer 

cérvico-uterino, do câncer de mama e do câncer de pênis. 

Mas, não poderá o Estado promover ações cujo fim seja o controle demográfico 

da população, em vista da proibição de interferir no livre exercício do planejamento 

familiar. 

Dessa forma, percebemos que é também dever do Estado a assistência aos casais 

que desejam ter filhos, mas não o conseguem pelo método natural, necessitando da 

reprodução assistida para alcançar seus objetivos de procriação. Sendo a inseminação 

artificial e a fertilização in vitro métodos caros e, muitas vezes, os únicos eficazes à 

concepção, grande parcela da população não conseguiria pagar por esses tratamentos, 

em desobediência ao que apregoa a lei que determina o direito de todo cidadão ao 

planejamento familiar em condições de igualdade. 

Ao lado desse dever estatal, há as clínicas especializadas em reprodução 

humana, as quais realizam procedimentos com vistas a satisfazer o anseio dos casais por 

filhos. Para essa parcela da população também não podemos negar o direito que tem à 

utilização dos meios científicos para aumento de sua prole. Assim, não seria lícito ao 

Estado proibir o emprego da inseminação artificial e fertilização in vitro em 

estabelecimentos privados. 

Entretanto, é lastimável que tenhamos de reconhecer a existência de descarte de 

milhares de embriões por essas clínicas.  O Ministro Carlos Brito reconheceu em seu 

voto proferido em sede da ora comentada Adin que foge ao controle estatal os bancos de 

dados das clínicas de reprodução assistida. Vejamos: 
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“(...) Com o que transitariam do não-aproveitamento reprodutivo para a sua 
relativa descaracterização como tecido totipotente e daí para o descarte puro e 
simples como dejeto clinico ou hospitalar. Dejeto tanto mais numericamente 
incontrolável quanto inexistentes os referidos bancos de dados sobre atividades 
de reprodução humana assistida e seus produtos finais.” (Grifos nossos) 

Não é nossa intenção negar o direito que tem os casais de recorrer aos referidos 

métodos de procriação. Todavia, precisa o Poder Público fiscalizar essas atividades, sob 

pena de infração a valores éticos e morais da sociedade brasileira.  

A lei de biossegurança permite experiências com embriões excedentários, dentro 

de certos critérios, mas não estabelece a quem compete à fiscalização dessas 

experiências. Assim, desvios de finalidade e até mesmo atrocidades podem vir a 

acontecer, como a tentativa de clonagem de seres humanos. 

Outra questão polêmica que decorre do processo de fertilização in vitro é a 

crioperservação dos embriões. Seria ético congelá-los se grande parte da doutrina e da 

população os considera como seres humanos em processo de formação? Questões 

inquietantes como essas serão mais adiante discutidas por nós.  
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3. Direitos da Personalidade 

 

3.1 Histórico 

 

 A delineação dos direitos da personalidade tem suas raízes na filosofia grega, 

partindo da dualidade entre direito natural e direito positivo. O primeiro como uma 

ordem superior e criada pela natureza, o segundo representando o ius in civitate 

positum. Conforme o direito natural, o homem era, assim, a expressão ideal de valores 

morais superiores da ordem vigente, a razão de ser da lei e do direito. O direito natural é 

o precursor da teorização dos direitos do homem ou ainda dos direitos humanos, esses 

inatos e preexistentes ao Estado a quem incumbia reconhecer e respeitar. 

 Quanto ao reconhecimento de direitos de personalidade em relação ao nascituro, 

é correta a afirmação de que os gregos atribuíam-lhe capacidade jurídica, visto que era 

admissível que o filho nascido após o falecimento de seu pai herdasse os bens deixados 

pelo de cujus. Ainda no séc. V a.C, o célebre Juramento de Hipócrates, utilizado 

largamente nos dias de hoje, trazia o compromisso do médico não praticar aborto. Os 

gregos castigavam o aborto com pena pecuniária. Em Tebas o aborto era severamente 

punido. Já em Mileto, punia-se a prática abortiva até mesmo com a pena de morte. Por 

tudo isso, percebemos que os gregos tutelavam alguns direitos do ser ainda não nascido, 

especialmente no tocante ao direito à vida, sem a qual não há nem mesmo expectativa 

de aquisição de outros direitos, posto que seja o primeiro direito humano e pressuposto 

para aquisição dos demais direitos a que o homem faz jus. 

 O Direito Romano apresentava contradições no que tange à atribuição de 

personalidade jurídica ao nascituro. Predominava o entendimento de que o início da 

personalidade jurídica coincidia com o momento do nascimento, o qual teria de 

obedecer ainda a certos requisitos. Segundo Caio Mario, o feto nas entranhas maternas 

era parte do corpo da mãe, portio mulieris vel viscerum, e não uma pessoa, um ente ou 

um corpo, pois não tem existência própria. Dessa forma, não gozava o nascituro de 

direitos. Entretanto, os seus interesses eram resguardados e protegidos. Havia a regra da 
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antecipação presumida do nascimento, nasciturus pro iam nato habetur quoties de eius 

commodis agitur, equiparando o ser concebido ao já nascido no propósito de resguardar 

seus interesses. 

 Segundo Savigny, a equiparação do concepto ao ser nascido dar-se-ia por meio 

de uma ficção. Assim, o nascituro não poderia ter propriedade, créditos, débitos, tutor 

ou qualquer outro direito de ordem patrimonial. A equiparação referir-se-ia à iminente 

vida real da criança, regulando-a de dois modos: com normas de proteção à própria vida 

evitando sua destruição e com outras normas que atribuíam direitos que o nascituro 

poderia conquistar desde o momento de seu nascimento e que, portanto, deveriam ser 

resguardados como meras expectativas.  

Por conta das normas de proteção à vida, era punida tanto a mãe que 

interrompesse a vida do concebido quanto os estranhos que com ela cooperassem. Além 

disso, à mulher grávida condenada à pena de morte ou à tortura aplicava-se a pena 

apenas depois do nascimento da criança. O aborto era penalmente punido por que 

acarretava ainda um dano ao pai da criança.  

Os direitos resguardados para aquisição após o nascimento referiam-se às suas 

relações de estado (status) e os direitos sucessórios. Assim, como exemplifica Silmara 

Chinelato, o filho de um senador concebido em justas núpcias teria todos os direitos 

atribuídos aos filhos de senadores, ainda que, antes de ele nascer, o pai falecesse ou 

perdesse a cidadania.  

 Como dissemos anteriormente havia requisitos para que o ser nascido pudesse 

adquirir personalidade juridicamente. Eram eles: separação da mãe, completa separação, 

vida do neonato após a completa separação e natureza humana.  

A existência de vida inicialmente era constatada pela emissão de sons, choro ou 

vagidos, pela criança. Depois, tal critério por ser falho foi abandonado. Importante 

salientar que era irrelevante a duração da vida do ser nascido. Era suficiente que 

vivesse, nem que por apenas alguns instantes nos quais adquiria personalidade. A 

exigência da forma humana afastava o monstrum e o prodigium, referindo-se apenas a 

grandes deformidades, defeitos não toleráveis. Pequenos defeitos eram admitidos. 
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Saviny nega que os romanos exigissem a viabilidade da vida humana para a atribuição 

de personalidade. 

Por outro lado, se hoje a personalidade é reconhecida a todos os seres humanos, 

em Roma o escravo era tratado como coisa, era desprovido da faculdade de ser titular de 

direitos. Numa relação jurídica ocupava a posição de objeto.  

Na Idade Média, o Cristianismo desenvolveu a idéia de dignidade humana, pois 

que havia uma ligação interior entre o homem e Deus. A Magna Carta (1215) já 

assegurava algumas garantias legais contra a violação de direitos e em favor da 

assistência e amparo aos necessitados. Todavia, o homem ainda não era o valor central 

do sistema jurídico e não havia uma sistematização dos direitos subjetivos, dentre eles 

os direitos da personalidade. No que se refere aos direitos do ser concebido, Santo 

Agostinho acreditava que a alma entrava no feto apenas quando ele tomasse a forma 

humana. Julgava importante não o momento da concepção, mas o momento em que o 

nascituro apresentasse movimentos, o que indicava a existência de vida própria.  

De acordo com o pensamento de Santo Agostinho, só há crime no caso de aborto 

de feto “animado”, ou seja, quando o corpo do nascituro é suficientemente formado para 

abrigar a alma.  

Dessa forma, extrai-se do pensamento agostiniano que o nascituro apenas 

gozaria da proteção aos seus direitos a partir de certa fase gestacional. Portanto, a 

atribuição de direitos personalíssimos estaria condicionada. 

Finalmente, o Renascimento e o Iluminismo, que colocaram o homem no centro 

do sistema jurídico, desenvolveram a teoria dos direitos subjetivos como tutela dos 

interesses e dos valores fundamentais da pessoa humana, admitindo até mesmo como 

objeto dos direitos a própria pessoa humana.  

O Bill of Rights (1689), a Declaração de Independência das colônias inglesas 

(1776), Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789), a Declaração dos 

Direitos (1793), a Declaração Universal dos Direitos do Homem (1948), a Convenção 

Européia dos Direitos Humanos (1950) e a Carta dos Direitos Fundamentais da União 



- 16 - 

 

 

 

Européia (2000), todos foram marcos fundamentais e históricos da construção teórica 

dos direitos da personalidade. 

No Brasil, o Código Civil de 1916 trazia de forma esparsa o reconhecimento e a 

tutela de alguns direitos da personalidade. No art. 666 encontravam-se referências à 

imagem; no art. 671 § único regulava-se o sigilo da correspondência; no art. 649, 650, 

651 e 658 tratava-se do direito moral do autor; no art. 667 positivava-se a cessão do 

direito de ligar o nome do autor a sua obra. Com a promulgação de um Novo Código 

Civil, em 2002, dedicou-se um capítulo ao trato dos direitos da personalidade, Capítulo 

II, Título I, Parte Geral, arts. 11 ao 21. 

 

3.2 Conceituação 

 

A personalidade consiste no conjunto de características físicas, genéticas e 

psicológicas, próprias do indivíduo, as quais o diferenciam dos demais semelhantes. Em 

direito, a idéia de personalidade significa a aptidão genérica para adquirir direitos e 

contrair obrigações. A personalidade, como assinala Godofredo Telles Jr., não é um 

direito, mas um objeto de direito, pois é ela o primeiro bem da pessoa, que lhe pertence 

como primeira utilidade, para que ela possa ser o que é, para sobreviver e se adaptar às 

condições do ambiente em que se encontra, servindo-lhe de critério para aferir, adquirir 

e ordenar outros bens. (DINIZ, 2005, p.121) 

A personalidade e os direitos dela advindos não se vinculam à consciência ou 

vontade do indivíduo, não existindo qualquer requisito que tenha de ser preenchido por 

ele, pois que é atributo inerente ao homem. Nesse sentido, temos a lição de Caio Mario 

da Silva Pereira: 

“(...) em razão da sua personalidade. Não depende esta da consciência ou da 
vontade do indivíduo. A criança, mesmo recém-nascida, o deficiente mental ou o 
portador de enfermidade que desliga o indivíduo do ambiente físico ou moral, 
não obstante a ausência de conhecimento da realidade, ou a falta de reação 
psíquica, é uma pessoa, e por isso dotado de personalidade, atributo inseparável 
do homem dentro da ordem jurídica, qualidade que não decorre do 
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preenchimento de qualquer requisito psíquico e também dele inseparável.” 
(2002, p.214) 

Os direitos da personalidade são aqueles relativos à própria natureza do ser 

humano, tão ligados a sua identidade que chegam até mesmo a se confundir com o 

próprio sujeito dos direitos, qual seja o homem.  São direitos do homem, direitos 

naturais, adquiridos em face de sua própria condição. Assim, podemos também 

denominá-los de direitos da pessoa humana, uma vez que estão a ela ligados de forma 

perpétua e permanente, não sendo possível conceber que um ente da espécie humana 

seja privado de tais direitos, dentre os quais podemos destacar o direito à vida, à 

liberdade, à integridade física e psicológica, ao nome, ao corpo, à imagem. 

Os direitos da personalidade têm como característica principal o fato de serem 

direitos que estão fora do comércio, ou seja, não estão na órbita patrimonial, sendo, 

portanto, inalienáveis, intransmissíveis, imprescritíveis, indisponíveis, irrenunciáveis, 

impenhoráveis, inexpropriáveis e ilimitados. São direitos subjetivos da pessoa de 

defender o que lhe é inato, não sendo possível ao Estado criá-los ou concedê-los, mas 

apenas reconhecê-los e sancioná-los. São direitos subjetivos “excludendi alios”, ou seja, 

direitos de exigir um comportamento negativo dos outros, Poder Público ou 

particulares, protegendo um bem inato, valendo-se de ação judicial.  

Quanto à normatização dos direitos da personalidade sabemos que se dá em dois 

níveis, quais sejam o constitucional e o infraconstitucional. A Carta Magna de 1988 traz 

os princípios que deverão nortear o legislador infraconstitucional, além da enumeração 

exemplificativa, contida no art.5º e incisos, de direitos, que por sua natureza, são 

reconhecidamente personalíssimos. Já o legislador infraconstitucional é o responsável 

pela pormenorização dos direitos da pessoa humana. Especialmente quando da 

elaboração do Código Civil de 2002, foi dedicado um capítulo especial para tratar dos 

direitos da personalidade, visto que têm como objetos os mais elevados entre todos os 

bens suscetíveis do senhorio jurídico. Pois bem, o disciplinamento da matéria se 

encontra no Capítulo II – Dos Direitos da Personalidade.  

Todavia, ousou um pouco mais o legislador, mergulhando num campo no qual 

ainda pairam grandes incertezas acentuadas pela esparsa normatização dedicada ao 

assunto. O legislador, de forma totalmente assistemática, introduziu no Código Civil a 
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figura da Reprodução Assistida, homóloga e heteróloga, mediante a manipulação de 

material genético.  

Art.1597 Presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos: 

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. 

 Deveria o legislador ter disposto sobre o assunto no capítulo específico dos 

direitos da personalidade, visto que o material genético manipulado em tais processos é 

parte indissociável e inconfundível do homem, razão pela qual os direitos relativos ao 

genoma humano são personalíssimos. Confira-se o entendimento de Iduna E. Weinert, 

brilhante pesquisadora do assunto: 

“(...) impõe-se que, aos direitos oriundos da manipulação de material genético 
nas técnicas de reprodução assistida previstas nos dispositivos supracitados, seja 
dada a denominação de DIREITOS GENÉTICOS e que, por comporem eles, de 
forma objetiva, a personalidade do ser humano, sejam incluídos na enumeração 
contida nos arts. 11 a 21, do novo diploma legal(...)”. (Revista de Informação 
Legislativa, 2005, nº168, p.266) 

 Diante desse quadro fático, surgiu a Lei nº 11.105/2005, Lei de Biossegurança, a 

qual dentre outros assuntos trata da questão dos embriões excedentários, ou seja, 

embriões resultantes do processo de fertilização in vitro, não implantados em útero 

materno e crioconservados. Todavia, a referida lei foi alvo de Ação Direta de 

Inconstitucionalidade, proposta pelo Procurador Geral da República, Dr. Cláudio Lemos 

Fonteles. Aduzem os autores da ação a inconstitucionalidade do art.5º da Lei nº 11.105. 

 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. 
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§ 1º Em qualquer caso, é necessário o consentimento dos genitores. 

§ 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 fevereiro de 
1997. 

Assim, percebemos haver duas correntes opostas. De um lado estão os que 

consideram que o genoma humano integra a sua personalidade e, por isso, deve 

demandar a proteção do Estado através de sua inclusão dentre os direitos da 

personalidade. Outra corrente é a que vê na manipulação do material genético humano 

grande possibilidade de cura para enfermidades que assolam o mundo. 

A questão central que se impõe, pois, é a de discutir a respeito da natureza dos 

direitos da personalidade, quando se inicia a personalidade, quando começa a vida e se 

tais embriões congelados têm direitos e quais direitos poderiam ter em face de sua 

condição. Pelo excerto a seguir transcrito reafirma-se o mar de incertezas em que 

navegam legisladores, aplicadores e doutrinadores do direito: 

“A categoria dos direitos da personalidade é de formação relativamente recente 
e, embora tenha sido objeto de largos estudos nos últimos tempos, constitui 
ainda hoje matéria muito polêmica quanto ao seu conceito, quanto à sua 
natureza, quanto ao seu âmbito e até quanto às questões mais singelas como a 
sua própria designação.” (AMARAL, 2003, p.254) 

A seguir trataremos da definição de alguns dos direitos da personalidade, tendo o 

direito à vida, pela grande relevância em relação ao tema aqui tratado, merecido 

capítulo especial para seu tratamento. 

 

3.3 Categorias de Direitos da Personalidade 

 

3.3.1 Direito ao Nome 

 

 O nome é o sinal exterior pelo qual se individualiza a pessoa, possibilitando a 

sua identificação na família e na sociedade. Como direito da personalidade representa, 
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portanto, o direito à identidade pessoal. Sua importância advém do fato de que é o nome 

que distingue a pessoa no seio social, permitindo o estabelecimento de relações jurídicas 

com pessoas sobre as quais se conhece a titularidade. Constitui-se o nome de: 

patronímico familiar, prenome, títulos, partículas e aposto.  

O patronímico familiar ou sobrenome é uma espécie de herança transmitida dos 

pais para os filhos. É o nome da família ou cognome. Quanto a essa parte do nome, 

sabemos que é mutável em virtude de modificação do estado de filiação, que ocorre por 

meio de sentença em ação de estado, reconhecimento, adoção ou desligamento de 

adoção. Ainda é possível a modificação do patronímico quando os nubentes no 

momento da habilitação para as núpcias decidem acrescentar o nome do futuro cônjuge, 

quando da separação um cônjuge renuncia ou perde o direito de usar o sobrenome do 

outro. 

 Já o prenome é atribuído á pessoa por ocasião da abertura de seu assento de 

nascimento, sendo imutável.  O prenome é o nome individual, nome próprio, nome de 

batismo. É de livre escolha dos pais ao dirigirem-se ao oficial de registro de 

nascimentos, mas não deve expor o indivíduo ao ridículo, situação em que o 

responsável pelo registro do infante deverá recusar-se a fazer o registro levando a 

situação ao crivo judicial.  

Tal imutabilidade do prenome decorre do fato de o direito ao nome ter 

notadamente aspecto público. Raras são as situações em que ocorre a mudança do 

prenome, o que se dá apenas quando houver relevante justificação e autorização por juiz 

de direito competente para apreciar a possibilidade de mudança. Em regra, as mudanças 

ocorrem em caso de flagrante erro gráfico, em caso de adoção, além é claro de prenome 

que exponha o portador à situação vexatória como já explanado anteriormente. 

Geralmente em países aristocráticos, é comum o acréscimo de títulos de nobreza 

ao nome, indicando a posição social ocupada pelo portador na sociedade. Entretanto há 

também os títulos honoríficos, científicos religiosos, militares e acadêmicos. 

Podemos encontrar compondo o nome partículas como de, do, das e e. Também 

é possível apor um agnome, elemento aposto em último lugar, como as denominações 

júnior, filho, neto, sobrinho, terceiro. 
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No convívio social como substitutivos do nome temos o vocatório, designação 

comum pela qual a pessoa é conhecida. O epíteto, alcunha ou apelido, são substitutivos 

do nome usado íntima ou popularmente. Já o pseudônimo é outro nome, escolhido pela 

pessoa em função de atividade peculiar, especialmente atividade de cunho artístico, 

atores, pintores e escritores. 

Por ser um bem da personalidade o nome recebe proteção de abusos cometidos 

por terceiros, que o utilize em publicações ou representações sem a autorização do 

detentor, ou ainda, que exponham o portador à situação vexatória.  

Como é do saber de toda a sociedade, as modernas técnicas de investigação de 

paternidade possibilitam a identificação dos genitores de ser apenas fertilizado. É 

possível, portanto, que até mesmo durante a gestação a grávida ou quem a represente 

requeira o reconhecimento da paternidade do concebido, o que acarreta o direito a 

alimentos e ao nome do pai. Discute-se, atualmente, no âmbito do direito de filiação, a 

possibilidade de o filho adotado ter direito a conhecer a sua família biológica e diante da 

vontade de ser por essa reconhecido como filho ter o sobrenome dos pais biológicos. 

Quanto aos embriões excedentários, ocorre situação análoga, se considerarmos que são 

seres vivos e dotados de personalidade. Nessa linha de pensamento, não há como negar 

que eles têm direito à filiação e, portanto, direito ao nome de seus genitores. 

 

3.3.2 Direito à Imagem 

 

O fato de o direito à imagem ter alcançado posição tão relevante no âmbito dos 

direitos da personalidade, deve-se ao extraordinário crescimento das comunicações e à 

importância que a imagem adquiriu no contexto publicitário. É admissível a divulgação 

da imagem do ser humano, mas desde que obedeça ao limite consentido por quem 

dispõe de sua imagem. 

O direito à imagem compreende a proteção à honra, boa fama e respeitabilidade 

de que goza a pessoa no meio social, bem como da proibição de divulgação de escritos, 
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transmissão da palavra, exposição ou utilização de retrato ou pintura ofensiva à pessoa 

ou sem sua autorização. 

 Segundo Maria Helena Diniz, o direito à imagem é o de ninguém ver seu retrato 

exposto em público ou comercializado sem sua permissão e o de não ter suas 

características pessoais alteradas material ou intelectualmente, de forma a causar dano à 

sua reputação. (DINIZ, 2005, p.131) 

 Indubitavelmente, a imagem integra a personalidade humana, sendo direito 

personalíssimo. Por esse fato, sofre limitações apenas quando se busca atender interesse 

público como fins culturais, científicos e didáticos.  

 Os direitos da personalidade são protegidos por conta de o constituinte ter 

positivado o princípio da dignidade da pessoa humana, razão pela qual esses direitos 

sobrepõem-se ao direito de imprensa, ao de informar, ao de ser informado e ao de 

liberdade de informação.  

 Tutela, o direito brasileiro, a integridade moral do ser concebido, punindo as 

injúrias e difamações cometidas contra ele. 

 

3.3.3 Direito à Privacidade 

 

 A vida privada do homem é direito da personalidade, tanto que assegurado até 
mesmo na Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948, que, em seu artigo 12, 
dispõe: 

“Ninguém será sujeito a interferências na sua vida privada, na sua família, no 
seu lar ou na sua correspondência, nem a ataques à sua honra e reputação. Toda 
pessoa tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques”. 
(www.mj.gov.br, acessado em 02/06/2008) 

  A privacidade refere-se aos aspectos externos da vida humana, enquanto a 

intimidade é relativa a aspectos internos da vida da pessoa, como o segredo pessoal, 

relacionamento amoroso, situação de pudor. A privacidade diz respeito, por exemplo, à 
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vida familiar, à correspondência epistolar, ao sigilo bancário, ao valor do salário e do 

patrimônio, ao laudo médico, às faturas de cartão de crédito e aos hábitos de consumo. 

 A proteção da privacidade encontra dispositivos constitucionais a regularem-na, 

tais como mandado de injunção, habeas data, habeas corpus, mandado de segurança, 

cautelares inominadas, ação populares, ações de responsabilização civil por dano moral 

e patrimonial. Há, ainda, repercussão na seara penal, visto que é tipificado como crime a 

violação de domicílio e correspondência, a divulgação de segredo profissional, o 

atentado à liberdade de trabalho e liberdade de associação. 
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4. Início da Personalidade 

 

4.1 Teoria Concepcionista 

 

 De acordo com os adeptos da Teoria Concepcionista, a personalidade civil do 

homem tem início a partir da concepção, pois o nascituro desde esse momento já tem 

direitos, reconhecidos e tutelados em diversos dispositivos legais, e, assim, é também 

pessoa, uma vez que somente essa pode ser sujeito de direitos.  

 Os adeptos dessa corrente de pensamento fundamentam sua posição no fato de 

que o nascituro é pessoa porque já traz em si o germe de todas as características do ser 

racional. Além disso, afirmam que a imaturidade não é essencialmente diversa da dos 

recém nascidos, que nada sabem da vida e também não sabem se conduzir.  

“O embrião está para a criança como a criança está para o adulto. Pertencem aos 
vários estágios do desenvolvimento de um mesmo e único ser: o Homem, a 
Pessoa.” (ALMEIDA, 2000, p.160) 

 Os defensores do concepcionismo sustentam que a personalidade começa da 

concepção, e não do nascimento, sem qualquer condição. Analisando, a proteção 

jurídica conferida ao nascituro, afirmam categoricamente que, sendo ele titular de 

inúmeros direitos, deve ser considerado como pessoa pela ordem jurídica, não existindo 

razão para as objeções feitas pelos partidários da Teoria Natalista. 

 Ora, doutrinadores de peso aderem à Teoria Concepcionista. Vejamos o que nos 

diz Limongi França: 

“Juridicamente, entram em perplexidade total aqueles que tentam afirmar a 
impossibilidade de atribuir capacidade ao nascituro ‘por este não ser pessoa’. A 
legislação de todos os povos civilizados é a primeira a desmenti-lo. Não há 
nação que se preze (até a China) onde não se reconheça a necessidade de 
proteger os direitos do nascituro (Código chinês, art.7º). Ora, quem diz direitos 
afirma capacidade. Quem afirma capacidade reconhece personalidade” (apud 
SEMIÃO, 2000, p.38 e 39) 

 



- 25 - 

 

 

 

Senão, vejamos os dispositivos legais garantidores de direitos ao nascituro: 

(I) Código Penal Brasileiro: art.124 ao art.128. Há sanção ao aborto, exceto quando este 

é praticado com o objetivo de salvar a vida da gestante se não houver outro meio capaz 

de salvá-la e quando a gravidez resultar de estupro, este último conhecido como aborto 

sentimental. Notemos que a previsão legal do crime de aborto encontra-se na Parte 

Especial, Título I – Dos Crimes contra a Pessoa, Capítulo I – Dos Crimes contra a Vida. 

Certamente o bem tutelado pela ordem jurídica é a vida de uma pessoa, qual seja a vida 

do embrião, do feto, do nascituro. 

(II) Estatuto da Criança e do Adolescente: art.7º e 8º. No art.7º garante o estatuto a 

efetivação de políticas públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e 

harmonioso da criança. Já no art.8º prevê o estatuto o atendimento preferencial à 

gestante no Sistema Único de Saúde, o que em última análise visa proteger o ser 

concebido.  

(III) Código Civil de 2002: art.1597, art.1798 e art.1779. Está disposto no art.1798 a 

legitimidade para suceder de quem já se encontra concebido no momento da abertura da 

sucessão e até mesmo de ser herdeiro testamentário. Já no art.1779, defere-se a 

possibilidade de ser nomeado curador para o nascituro.  

(IV) Código de Processo Civil: art.877. A mulher grávida é representante legal na 

defesa dos direitos do nascituro, podendo requerer ao juízo da causa a comprovação da 

gravidez mediante perícia médica. 

Por conta de todos esses artigos, arrematam os defensores da teoria 

concepcionista que o tratamento dispensado ao nascituro desemboca na necessidade de 

reconhecimento de sua personalidade civil, atribuindo-se a ele direitos do homem. 

Desde o encontro dos 23 cromossomos femininos com os 23 cromossomos masculinos, 

surgiu um novo ser, uma pessoa, digno da tutela jurídica pelo fato de que é indivíduo 

integrante da espécie humana e, portanto, digno de proteção. 

Não poderíamos deixar de citar Clóvis Beviláqua, que embora se vincule a 

Teoria da Personalidade Condicional, detectou as contradições em se tutelar o nascituro 

e ao mesmo tempo negar-lhe personalidade jurídica: 
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“Alguns civilistas não recuáram deante desta conclusão, e, não querendo 
attribuir personalidade ao ser humano ainda na phase intra-uterina da existência, 
admittiram a possibilidade de direitos sem sujeito. Querendo ser lógicos, 
romperam com a lógica elementar do direito, a que nol-o apresenta como uma 
relação entre um sujeito e um objecto, sob a protecção da ordem jurídica.” (apud 
BELTRÃO, 2005, p.80) 

 Contudo, questão que gera maior controvérsia ainda é a dos embriões 

excedentários. É certo, porém, que os adeptos da teoria aqui explanada acreditam que 

pouco importa se a concepção ocorreu por meio artificial ou por meio natural. Para eles, 

em ambos os casos já existe vida desde o primeiro instante, havendo, por conseguinte, 

personalidade e direitos. Vêem no óvulo fecundado não um simples zigoto, embrião ou 

feto, mas antes de tudo um ser humano embrionário, uma pessoa no seu estado de 

embrião.  

“Embora a vida se inicie com a fecundação, com a gravidez, que se dá com a 
nidação, entendemos que o início legal da personalidade jurídica é o momento 
da penetração do espermatozóide no óvulo, mesmo fora do corpo da mulher, 
pois os direitos da personalidade, como o direito à vida, à integridade física, à 
saúde, independem do nascimento com vida. (...) Não distinguimos o concebido 
naturalmente do obtido in vitro. Apenas os efeitos de direitos patrimoniais, como 
o de receber doação ou herança, dependem do nascimento com vida. ”(DINIZ, 
2005, p.193) 

 A questão ainda está longe de ser pacificada, pois há inúmeros outros 

doutrinadores de peso que aderiram a outras teorias a respeito do início da 

personalidade.  

 

4.2 Teoria Natalista 

 

 De acordo com a Teoria Natalista, o nascituro é mera expectativa de pessoa e, 

por isso, tem meras expectativas de direitos. Segundo Pontes de Miranda, a criança no 

útero não é pessoa, se não nasce viva, nunca adquiriu direitos, nunca foi sujeito de 

direito, nem pode ter sido sujeito de direito (=nunca foi pessoa).  

 Como podemos perceber segundo essa linha de pensamento, a personalidade 

jurídica só começa a partir do nascimento com vida. Antes do nascimento com vida, o 
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produto da concepção é apenas uma parte das vísceras maternas, “portio mulieres vel 

viscerum”, não tem independência. No entanto, como é bem provável que nasça e venha 

a adquirir direitos, a ordem jurídica outorga-lhe uma proteção especial, reservando-lhe 

direitos e fazendo-os retroagir sua existência ao momento da concepção. Esses direitos 

são defendidos através da atribuição de um curador ao nascituro, que via de regra será a 

própria mãe, mas quando essa incapaz de realizar tal mister um terceiro será designado. 

 Caso o nascituro nasça morto, entendem os natalistas que é como se nunca 

tivesse nascido ou existido para o direito, por que nenhum direito adquiriu. Nenhuma 

repercussão trouxe para o mundo jurídico, não adquiriu bens, não herdou.  

 Denota-se da exposição da teoria natalista que a grande ênfase dada pelos seus 

adeptos está justamente nos direitos patrimoniais. Os direitos extrapatrimoniais ficaram 

a salvo de suas indagações, pecando os mesmos doutrinadores pela sua parcialidade. A 

ênfase das legislações na atualidade é em relação aos direitos da personalidade, direitos 

humanos da pessoa natural. Tanto que o princípio norteador de todo o ordenamento 

jurídico brasileiro é o princípio da dignidade da pessoa humana, tendo a mesma 

relativizado o direito à propriedade privada que atualmente está condicionado à função 

social que esta representa. 

 De acordo com o natalismo, então, embrião que no dizer do Ministro Carlos 

Brito vive na “gélida solidão do confinamento”, ou seja, congelado em um tubo de 

ensaio, jamais pode ser considerado pessoa, razão pela qual não pode existir qualquer 

tutela em relação a esse “ser”, pois nem mesmo há expectativas de que um dia ele venha 

a ser implantado em útero materno, condição essa indispensável a que ele possa ao 

menos ter expectativa de um dia nascer e adquirir direitos.   

 

4.3 Teoria da Personalidade Condicional 

 

 A Teoria da Personalidade Condicional apregoa que o nascimento com vida é 

condição suspensiva para aquisição de direitos, ou seja, de personalidade. Assim, desde 

a concepção no ventre materno começa a existência visível das pessoas e, antes de seu 
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nascimento, elas podem adquirir direitos, como se já estivessem nascidas. Contudo, 

esses direitos só ficarão irrevogavelmente adquiridos, se os concebidos nascerem com 

vida, isto é, se a manifestarem, ainda que por instantes, depois de completamente 

separados de sua mãe. 

 Se, entretanto, os concebidos nascerem mortos por conta de aborto ou se 

morrerem no ventre materno, ou antes que de sua mãe sejam completamente separados, 

serão considerados como se nunca tivessem existido, resolvendo-se por esse fato os 

direitos que tiverem adquirido. 

  Sustenta Caio Mario, o nascituro não é ainda uma pessoa, não é um ser dotado 

de personalidade. Os direitos que se lhe reconhecem permanecem em estado potencial. 

Se nascem e adquirem personalidade, integram-se na sua trilogia essencial, sujeito, 

objeto e relação jurídica. Mas, se se frustra, o direito não chega a constituir-se, e não há 

falar, portanto, em reconhecimento de personalidade ao nascituro, não sendo possível 

admitir que antes do nascimento já é ele sujeito de direito. (PEREIRA, 2007, p.217) 

 Ainda segundo esse doutrinador, se o feto não vem a termo, ou se não nasce 

vivo, a relação de direito não se chega a formar, nenhum direito se transmite por 

intermédio do natimorto. A frustração de sua morte opera como se ele nunca tivesse 

existido no mundo fático, inexistindo, por conseguinte no mundo jurídico. 

 Para grande parte dos doutrinadores brasileiros, a teoria adotada pelo atual 

Código Civil é a da Personalidade Condicional, segundo a qual antes do nascimento o 

nascituro ainda não é pessoa, mas, se nascer com vida a sua existência e seus direitos 

retrotraem ao momento de sua concepção. 

 Explicam a existência de institutos como a curatela, a possibilidade de ser 

incluído em testamento ou receber doação, atribuídos ao nascituro. Os adeptos dessa 

corrente de pensamento afirmam que a lei cuida em dadas circunstâncias de proteger e 

resguardar os direitos do nascituro, através dos precitados institutos, reconhecendo a 

existência de um direito potencial. Não vislumbram qualquer problema na atribuição 

desses institutos ao nascituro, pois se equiparam eles às figuras da doação à prole 

eventual ou a substituição fideicomissária, nas quais o direito assegura os interesses de 

quem ainda não se acha nem ao menos concebido. Assim, ao nascituro que se acha 
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concebido é totalmente admissível que se assegure um direito potencial, sem que se 

atribua personalidade. 

 Ainda numa interpretação relativa ao Código Civil de 1916, Washington de 

Barros Monteiro, afirma que o Código Civil Brasileiro revogado, cujo dispositivo que 

tratava do termo inicial da personalidade é praticamente idêntico ao código atualmente 

vigente, adotava a teoria da personalidade condicional. Discute-se nesse enfoque se o 

nascituro é pessoa virtual, cidadão em germe, homem in spem. A lei não pode ignorá-lo 

e por isso lhe salvaguarda os eventuais direitos. Contudo, esses só se adquirem com o 

nascimento com vida. Assim, o nascituro é pessoa condicional. (MONTEIRO, 1966, p. 

63) 
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5. Direito à vida 

 

Iniciamos este tópico com a definição de vida dada pelo grande 

constitucionalista José Afonso da Silva: 

“Vida, no texto constitucional (art.5º, caput), não será considerada apenas no seu 
sentido biológico de incessante auto-atividade funcional, peculiar à matéria 
orgânica, mas na sua acepção biográfica mais compreensiva. (...) É mais um 
processo (processo vital), que se instaura com a concepção (ou germinação 
vegetal) transforma-se, progride, mantendo sua (...). Tudo que interfere em 
prejuízo desse fluir espontâneo e incessante contraria a vida” (SILVA, 
2000,p.196, grifos nossos) 

A vida constitui a fonte primária de todos os outros bens jurídicos, sendo 

irrelevante o reconhecimento e a proteção de outros direitos fundamentais sem que antes 

se assegure o direito à vida. Importa-nos ressaltar que no conteúdo do direito à vida se 

engloba principalmente o direito à dignidade, que será por nós examinado no capítulo 

seis deste estudo. 

Segundo Alexandre de Moraes, a Constituição brasileira protege a vida de forma 

geral, inclusive a vida pré-natal, afirmando o autor que ela tem início a partir da 

fecundação do óvulo pelo espermatozóide, resultando um ovo ou zigoto. Além disso, a 

vida viável, para ele, começa com a nidação. (MORAES, 2005, p.31) 

A constatação de que o início da vida humana se dá na fecundação, tem 

defensores de peso como o geneticista Jèrôme Lejeune, descobridor da causa da 

Síndrome de Down, que afirma: 

“Não quero repetir o óbvio, mas na verdade, a vida começa na fecundação. 
Quando os 23 cromossomos masculinos se encontram com os 23 cromossomos 
femininos, todos os dados genéticos que definem o novo ser humano já estão 
presentes. A fecundação é o marco da vida” (FABRIS, 1999,p.25) 

Além do direito à vida, trata José Afonso do direito à existência que consiste no 

direito de estar vivo, de lutar pelo viver, de permanecer vivo. É o direito de não ter 

interrompido o processo vital senão pela morte espontânea e inevitável. 
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 O direito à vida ocupa posição de destaque no rol dos direitos da personalidade. 

Na visão de Francisco Amaral, a vida humana é fenômeno unitário e complexo, 

unificada de tríplice aspecto, o biológico, o psíquico e o espiritual. Diante da relevância 

do bem jurídico tutelado, importante se faz a demarcação do momento em que ela 

começa e se extingue. Ainda de acordo com esse autor, a vida e, conseqüentemente, a 

personalidade, começam a partir da fusão dos gametas, da concepção.  

Segundo Beltrão, o primeiro e mais fundamental bem da personalidade é a vida, 

pois é sobre esse direito que todos os demais se apóiam. Mas, a tutela dos direitos da 

personalidade recai sobre a vida desde a concepção, passando por todos os seus estágios 

até a morte. Posição de tão grande destaque fez com que o legislador proibisse até 

mesmo a prática da eutanásia em quem se acha em pleno gozo de suas faculdades 

mentais, mas não possa praticar suicídio necessitando que outrem lhe ajude a morrer. 

Portanto, qualquer tentativa de renúncia a este direito será nula.  

“(...) defendo a idéia de que o embrião e o nascituro têm resguardado desde a 
concepção os seus direitos de personalidade, principalmente o direito à vida, 
independentemente de esta vida ter existência fora do útero da mãe.” 
(BELTRÃO, 2005, p.107) 

A Declaração dos Direitos da Criança da Assembléia Geral da ONU, em 1959, 

já reconhecia a necessidade de proteção da vida humana desde o momento da 

concepção: 

“A criança, dada a sua imaturidade física e mental, precisa de proteção legal 
apropriada, tanto antes como depois do nascimento.” (apud BELTRÃO, 2005, 
p.106)  

Segundo Maria Helena Diniz, está bem claro que a vida a que se refere a 

Declaração dos Direitos da Criança é a iniciada no momento da concepção. O embrião 

ou feto é um autêntico ser humano, independentemente de seu grau de evolução 

necessita de um útero para se desenvolver e do respeito a sua vida.  

Contudo, patente é a dúvida quanto à existência de crime de aborto quando o 

embrião ainda não está implantado no útero materno, estando crioconservado em 

laboratório. Muitos doutrinadores sustentam a tese de que o descarte ou a utilização de 

tais embriões para fins de retirada de células-tronco não se encaixa no delito de aborto 
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descrito no tipo penal. Confira-se in verbis os artigos do Código Penal Brasileiro 

referente ao aborto: 

Art.124 – Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lho provoque: 

Pena – detenção, de 1(um) a 3(três) anos. 

Art.125 – Provocar aborto, sem o consentimento da gestante: 

Pena – reclusão, de 3(três) a 10(dez) anos.  

Art.126 – Provocar aborto sem o consentimento da gestante: 

Pena – reclusão, de 1(um) a 4(quatro) anos.  

É-nos forçoso reconhecer que realmente o Código Penal Brasileiro não prevê 

como crime de aborto o descarte dos embriões ou sua utilização para fim diverso do 

reprodutivo, pois na configuração do tipo penal temos a figura da gestação como parte 

integrante do tipo. Não há dúvidas de que não é possível a existência de gestação fora 

do corpo feminino. 

 Contudo, saliente-se que o CPB, Decreto-Lei nº 2.848, data de 7 de dezembro 

de 1940, época em que nem se imaginava a possibilidade de um dia se produzir um 

embrião humano em laboratório e muito menos se podia prever que a ciência avançaria 

a ponto de poder conservar esses embriões em laboratório. Dessa forma, obsoleto está o 

Código Penal, necessitando no mínimo de uma reforma não apenas nesse aspecto como 

em muitos outros, a título de exemplo uma regulação específica para os crimes de 

pedofilia e os praticados por meio da rede mundial de computadores. 

Compreendemos ainda que não há para a mulher grávida o direito à prática do 

aborto em qualquer fase da gestação, bem como o ato de descarte de embriões 

criopreservados atenta contra o direito à vida e à existência. Também, as experiências 

realizadas com seres humanos em qualquer época de sua existência, se forem 

atentatórias a sua dignidade ou determinarem a cessação da vida ou a puserem em risco, 

não devem ser autorizadas por ferirem os normativos constitucionais de proteção a vida 

e respeito á dignidade, além de serem procedimentos antiéticos. 

Ademais, a proteção dos embriões excedentários encontra nomes de respeito 

como o de Axel Kahn, cientista e presidente da Universidade Descartes de Paris, que 

considera a criação de clones humanos unicamente para montar bancos de células 
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utilizáveis na medicina uma contradição, do ponto de vista filosófico, com o princípio 

da dignidade humana. 
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6. Início da Vida 

 

 A definição quanto ao início da vida humana é muito complexa, sofrendo 

influências da cultura, das leis, da moral, da ética e da religião. Quanto a esse último 

aspecto, sabemos que o Brasil é um celeiro de religiões, cada uma tendo suas próprias 

convicções e querendo impô-las aos demais, sendo difícil encontrar um meio termo 

entre as mesmas.  

Assim, enquanto os judeus acreditam que a vida tem início quando da nidação, 

os católicos crêem que a vida começa no momento da concepção. Já os evangélicos se 

dividem em duas correntes: uma que aceita as pesquisas com embriões porque acredita 

que só há vida após o 14º dia da fecundação, outra adota a mesma posição da Igreja 

Católica, acreditando na coincidência entre fecundação e início da vida. 

Dentre as inúmeras teorias acerca do início da vida, destacamos no presente 

trabalho as seguintes:  

(I) Teoria da Concepção ou da Cariogamia - o início da vida começa com a 

fertilização;  

(II) Teoria da Nidação - o início da vida começa com a implantação do embrião 

no útero;  

(III) Teoria Encefálica - o início da vida começa com o início da atividade 

cerebral e   

(IV) Teoria da Viabilidade ou da Gestação - o início da vida se dá quando há 

viabilidade do concebido. 

(V) Teoria da Configuração de Órgãos  

 A primeira teoria quanto ao início da vida, que se confunde com a teoria sobre o 

início da personalidade (Teoria Concepcionista), encontra adeptos de peso como 

Genival Veloso de França, para quem a vida começa com a fecundação e a nidificação 
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ou nidação é apenas um processo a mais na marcha de uma vida já em progressão. 

Prossegue ele: 

“A vida humana irrompe e inicia a sua estruturação somática no exato momento 
da fecundação, antes, portanto, do ovo implantar-se no útero. A nidificação 
garante, apenas, o prosseguimento de um processo vital já em andamento, 
decorre de seu próprio poder energético, e a continuidade evolutiva de uma 
complexa arquitetura citológicas, cujas linhas prévias já lhe chegaram esboçadas 
no desenvolvimento das primeiras divisões mitóticas.” (apud ALMEIDA, 2000, 
p.117 e 118)  

Consideram assim que no momento da nidação não se inicia a vida, mas a 

gravidez. Afirmam, por conseqüência, esses teóricos que, desde o momento da 

concepção, o embrião e o feto não podem deixar de serem considerados seres humanos, 

quer pelo ponto de vista biológico quer pelo prisma da moral. Assim, entende o 

Professor Porto Carrero que os embriões têm personalidade jurídica, tendo direitos, 

dentre os quais o de vir à luz com vida.  

Argumentam, ainda, que a vida começa na fecundação porque é nesse momento 

que se define toda a carga genética do ser humano. Desde o primeiro instante, tem-se 

um ser humano único e irrepetível, cujo desenvolvimento é contínuo.  

Asseveram que, do ponto de vista biológico, não há sequer uma fase do 

desenvolvimento humano em que a vida não mereça proteção.  O ser concebido é um 

ser humano desde o início de seu ciclo vital, não é um ser humano em potência. A 

determinação de todas as características do indivíduo é fornecida precisamente pela 

informação contida nos gametas paterno e materno, que se fundem dando origem a um 

novo ser no momento da concepção.  

Segundo os adeptos da Cariogamia, desde o primeiro instante da existência do 

novo ser, já existe um ser humano vivo e completo, cujo desenvolvimento é gradual, 

contínuo e coordenado. O zigoto, embrião unicelular, compartilha de todos os 

cromossomos de sua espécie, é um novo sistema com caracteres que lhe são próprios. 

Diz-se que é completo por que nada mais de essencial lhe é acrescentado após a 

concepção. Todas as suas características físicas e psíquicas já estão presentes, o seu 

genoma. Apenas algumas modificações sofrerá ao longo de sua vida. Como é óbvio, 

esse novo ser irá crescer, aprender, modificar-se por influência de seu ambiente, 



- 36 - 

 

 

 

constituindo o seu fenótipo, conjunto de caracteres adquiridos. Mas não haverá 

modificação em sua compleição genética, sua essência. 

O desenvolvimento gradual indica a inexistência de saltos de qualidade. Cada 

fase da existência humana é dependente da fase anterior, todas fazendo parte de um 

processo único cujo fim é a morte, que se obedecer ao rito comum da existência deve 

ocorrer na velhice. A biografia humana, portanto, não começa com o seu nascimento 

com vida, mas no momento da concepção. 

“O novo ser é distinto de sua mãe, e não uma parte do corpo dela. Tem sistemas 
e aparelhos distintos do organismo materno, com quem mantém uma associação 
harmônica” (FABRIS, 1999, p.24) 

O ser fecundado é detentor de autonomia. É o embrião que, por seu código 

genético, comanda o processo de construção de seu organismo. Há uma seqüência para 

cada evento. Essa é a razão pela qual se diz que o processo é coordenado. O ciclo vital 

ocorre sem solução de continuidade. Do zigoto à senectude, a pessoa humana é um ser 

em formação e transformação, mas sua identidade ontológica é a mesma. A forma 

muda, o ser não muda.  

Advirta-se ainda que a Declaração de Genebra em 1948 consagrou o seguinte 

princípio: “manterei o mais alto respeito pela vida humana, desde sua concepção”, 

sendo totalmente irrelevante se a vida começou por meios naturais ou se foi produzida 

em laboratório e encontra-se, assim, aprisionada em um tubo de ensaio. 

 Outros cientistas, muitos médicos, afirmam que a vida começa com a nidação, 

ou seja, a fixação do embrião no útero, o único ambiente em que poderá se desenvolver. 

Argumentam que o embrião produzido em laboratório morre se não for implantado no 

útero da mulher. Para eles, é a partir da nidação que o ser é individualizado. Partem, 

ainda, do fato de que é nesse momento da existência que ocorrem as diferenciações 

celulares, aparecendo as primeiras células que formarão o encéfalo. Se o conceito de 

morte para a medicina é encefálico, então, o conceito de vivo também será. 

 Cecília Lobo, em sua dissertação de mestrado, aprovada com louvor pela 

comissão examinadora da centenária UFC, afirma que os que fazem referência à 

nidação partem do pressuposto de que um grande número de óvulos fecundados é 
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eliminado espontaneamente, de 30% a 50% do total de óvulos fecundados. Com a 

nidação, as informações contidas no zigoto se ordenariam e seria no útero que o zigoto 

ativa toda sua potencialidade. Dessa maneira, após 14 dias da concepção é que ocorreria 

a humanização.   

 Vale ressaltar, v.g., que os judeus acreditam que o início da vida se dá apenas 

quando o embrião é implantado no útero. 

 Outros teóricos entendem ser fundamental a formação do sistema nervoso, 

assim como a funcionalidade do cérebro.  

 Para outros, somente pode considerar-se vivo quando o concebido e não-

nascido atinge maturidade suficiente para viver independentemente de sua genitora. A 

tutela do concebido existe apenas a partir do sexto mês de gestação, quando se supõe 

que o feto tenha capacidade de levar uma vida significativa fora do útero materno, 

verificando-se essa viabilidade do feto externa corporis através da identificação de 

presença de significativa atividade do sistema nervoso central. 

 A teoria da individualização de órgãos traz a idéia de que até a plenitude da 

formação do corpo não se poderia falar na existência de um ser humano. 
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7. Dignidade da Pessoa Humana 

 

 A Carta de 1988 elege o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana como um 

valor essencial que lhe doa unidade de sentido. O princípio da dignidade da pessoa 

humana é um dos fundamentos do Estado brasileiro. É um valor supremo, referência 

constitucional unificadora de todos os direitos fundamentais. De amplo sentido 

normativo-constitucional, sua invocação não pode ser reduzida à defesa apenas de 

direitos tradicionais, mas também, à de todos os direitos bases da existência humana, 

dentre os quais se destaca o direito a vida. 

 A dignidade da pessoa humana impõe-se como núcleo básico e informador de 

todo o ordenamento jurídico, como critério e parâmetro de valoração a orientar a 

interpretação, compreensão e aplicação dos ditames constitucionais. É um 

superprincípio a orientar o direito no âmbito internacional e interno. 

  A dignidade humana independe de merecimento pessoal ou social. Não 

necessita o homem ter de fazer qualquer coisa para merecê-la ou alcançá-la, posto que 

ela seja inerente À VIDA. Constitui a dignidade o norte ético de proteção dos direitos 

humanos, dentre os quais se encontram os direitos fundamentais. Há, assim, uma íntima 

e indissociável vinculação entre a dignidade da pessoa humana e os direitos 

fundamentais. 

 É a dignidade da pessoa humana que socorre todos aqueles que têm seus direitos 

fundamentais violados, bastando para obter tal socorro apenas que tenham a natureza de 

pessoas humanas para serem detentores de dignidade a ser respeitada e tutelada.  

Imprescindível destacar que a dignidade da pessoa humana abarca o respeito e 

proteção da integridade física do indivíduo e de sua vida, razão pela qual se proíbe a 

pena de morte, a tortura, as penas de cunho corporal e a utilização de seres humanos em 

experiências científicas que ponham em risco sua vida e incolumidade física e 

psicológica. 
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Entretanto, celeiro de dúvidas existe quanto ao fato de se perquirir a respeito da 

consideração de embriões como seres portadores de dignidade. Sobre esse tema, goza de 

prestígio a opinião constante em A VIDA DOS DIREITOS HUMANOS, Bioética 

Médica e Biodireito, cujo editor é Sérgio Fabris. De acordo com os colaboradores dessa 

obra, após a fecundação surge um ser vivo e completo. Humano em virtude de sua 

constituição genética específica e de ser gerado por um casal humano, uma vez que cada 

espécie só é capaz de gerar seres da própria espécie. E concluem: se não há um processo 

biológico de humanização, então, ou o ser é humano desde o início ou jamais o será. O 

embrião excedentário é, então, um ser vivo da espécie humana, completo, cujo 

desenvolvimento é contínuo, coordenado e gradual. Assim, o embrião encontra-se 

protegido em virtude de sua dignidade. 

Considerando nossas conclusões a respeito do início da vida no momento da 

fecundação e afirmando que o embrião é um ser humano vivo, por conseguinte, tem de 

admitir-se que é um ser digno e, portanto, o Estado deve zelar pela proteção de seus 

direitos, principalmente do direito de viver e continuar vivo. 

É esse também o pensamento de Jussara Leal, para quem os embriões de 

laboratório podem representar as gerações futuras se lhes for concedido o direito de 

nascer. Por outro lado, as pessoas já nascidas um dia foram também seres embrionários. 

Logo, pela via da similitude aos embriões excedentários são perfeitamente aplicáveis o 

princípio fundamental relativo à dignidade da pessoa humana e a proteção ao direito à 

vida. O respeito á dignidade e à vida a eles se estende, havendo conflito desses direitos 

com a negociação de embriões, a eugenia, o uso de seres embrionários para extração de 

órgãos ou fins cosmetológicos, bem como sua utilização em pesquisas que determinem 

sua morte e a eliminação pura e simples dos excedentes do processo de fertilização in 

vitro.  

“O valor da pessoa humana que informa todo o ordenamento estende-se, pelo 
caminho da similitude, a todos os seres humanos, sejam nascidos, ou 
desenvolvendo-se no útero, ou mantidos em laboratório, e o reconheciemnto 
desse valor dita os limites jurídicos para as atividades biomédicas.” (NOVOS 
TEMAS DE BIODIREITO E BIOÉTICA – Jussara Meirelles, 2003, p.94) 
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8.  Problemática quanto aos Embriões Excedentários 

 

Cumpre-nos, antes de qualquer outro esclarecimento, fazer considerações sobre 

as diversas fases do desenvolvimento do ser humano, desde a fecundação até o 

nascimento. 

Há divergências doutrinárias e científicas a respeito da denominação que se dá 

ao ser em desenvolvimento. Para a corrente natalista, o ser fecundado chama-se zigoto, 

pré-embrião ou concepturo. Dessa forma, apenas depois da implantação ou nidação no 

útero é que se pode chamar de embrião. A implantação ocorre aproximadamente 14 dias 

depois da fecundação. Apenas nesse momento, segundo essa corrente, é que é possível 

falar em nascituro. Permanece o produto da concepção nessa fase embrionária até a 8ª 

semana da gestação. Após essa semana, surge a figura do feto. 

Segundo Silmara Almeida, apenas é possível falar em nascituro quando houver a 

nidação do ovo. Embora a autora se filie à doutrina concepcionista, acredita que é a 

nidação – momento em que a gravidez começa – que garante a viabilidade do embrião. 

Nessa visão, o embrião in vitro não pode ser considerado nascituro.  

Mas, insurgem-se os adeptos da teoria concepcionista, afirmando que desde o 

momento da fecundação do óvulo pelo espermatozóide, tem-se um ser humano na sua 

fase embrionária. Assim, antes mesmo da implantação do óvulo fecundado, chama-se 

esse novo ser de embrião. Logo, o nascituro, digno da tutela jurídica estatal existe desde 

o momento da fecundação. As demais fases do desenvolvimento humano seguem seu 

ritmo normal, não havendo como já se afirmou neste estudo, fase mais importante e 

mais digna de tutela, pois cada fase é igualmente importante e essencial para a 

consecução da fase seguinte. 

O nascituro é uma criação jurídica, palavra do latim nasciturus, tem o 

significado de aquele que deve nascer. O nascituro deve estar gerado, mas ainda não 

nascido. É aquele que há de nascer, que deverá nascer. Pelo estudo realizado durante a 

pesquisa, é possível concluirmos que é tutelável a vida do nascituro, sendo passível de 

indenização o ato atentatório contra sua vida ou sua integridade física. Além disso, 
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também há previsão de tutela quanto a sua integridade moral, v.g., as injúrias ou 

difamações feitas ao concebido.  

 Segundo Silvio Rodrigues, em livro editado no ano de 1993, a única disposição 

legal a respeito da reprodução assistida e suas implicações até o ano de 1988 estava no 

Código de Ética Médica, o qual tratava apenas da inseminação artificial da seguinte 

maneira: 

“Art. 53 - A inseminação artificial heteróloga não é permitida; a homóloga 
poderá ser praticada se houver o consentimento expresso dos cônjuges”. (Código 
de Ética Médica, DOU de 11/01/1965). 

Como vemos, não havia previsão nenhuma quanto à fertilização in vitro, nem 

mesmo quanto à possibilidade de utilização do sêmen de um terceiro para que o casal, 

cujo esposo fosse totalmente incapaz para gerar. Para tais casais restava apenas a adoção 

como meio de satisfação do fim procriativo. 

No entanto, em 1988 foi revogada tal disposição, quando da publicação de um 

novo Código de Ética Médica, o qual trouxe a seguinte orientação: 

Art. 6º - O médico deve guardar absoluto respeito pela vida humana, atuando 
sempre em benefício do paciente. Jamais utilizará seus conhecimentos para gerar 
sofrimento físico ou moral, para o extermínio do ser humano ou para permitir e 
acobertar tentativa contra sua dignidade e integridade. 

“É vedado ao médico: 

Art. 68 - Praticar fecundação artificial sem que os participantes estejam de 
inteiro acordo e devidamente esclarecidos sobre o procedimento. 

Parágrafo único - Caso o paciente não tenha condições de dar seu livre 
consentimento, a pesquisa somente poderá se realizada, em seu próprio 
benefício, após expressa autorização de seu responsável legal. 

Art. 122 - Participar de qualquer tipo de experiência no ser humano com fins 
bélicos, políticos, raciais ou eugênicos. 

Como vemos, pauta-se o novo Código de Ética Médica em princípios morais, 

proibindo o que hoje já se tem notícia que é praticado em diversos países do mundo, a 

seleção de seres humanos com padrões de estéticas desejáveis e a eugenia que é a 

seleção de seres humanos que não tem predisposição genética a apresentar problemas 

graves de saúde.  
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Sabe-se que atualmente nos Estados Unidos da América, existe comercialização 

até mesmo pela rede mundial de computadores de embriões e gametas masculinos e 

femininos dos quais já se tem o mapeamento genético. Em outras palavras, é possível 

escolher as características do futuro filho que se ira conceber e até mesmo alugar um 

ventre para abrigar o futuro descendente.  

Enquanto no Brasil, há proibição expressa de comercialização de partes do corpo 

ou qualquer tipo de material genético e só é possível a “barriga de aluguel” nos casos 

em que o ventre cedido for de parente próximo e sem exigência de remuneração. 

 Somente algum tempo depois de já ter ocorrido o nascimento da primeira 

criança gerada através do processo de fertilização artificial foi que o silêncio a respeito 

de tal procedimento terminou. Elaborou-se o novo Código Civil, que regulamentou a 

fecundação in vitro, mas não trouxe os pormenores do procedimento, o que só ocorreu 

com a Resolução nº 1.358 do CFM (Conselho Federal de Medicina): 

Art.5º - É proibida a fecundação de ovócitos humanos, com qualquer outra 
finalidade que não seja a procriação humana. 

 Através desse dispositivo legal, proibiu-se qualquer produção de embriões para 

os fins de pesquisa e terapia com células-tronco embrionárias. Contudo, a questão 

central a ser discutida advém do fato de que no processo de fertilização in vitro se 

produz mais embriões do que se irá implantar no útero materno, por medida de 

prevenção a gestações múltiplas. Nesse sentido, a Resolução nº 1.358 do CFM: 

Art. 6º - O número ideal de ovócitos e pré-embriões a serem transferidos para a 
receptora não deve ser superior a quatro, com o intuito de não aumentar os riscos 
já existentes de multiparidade. 

Art. 7 - Em caso de gravidez múltipla, decorrente do uso de técnicas de RA, é 
proibida a utilização de procedimentos que visem à redução embrionária.  

Como vemos, há vedação à inserção no útero de número de embriões em 

número superior a quatro, como também se reitera a proibição da prática do aborto. 

Trouxe o dever de crioconservação dos embriões, que na conceituação técnica do CFM, 

são ainda pré-embriões. Como se percebe, não há opção entre a crioconservação e o 

simples descarte dos embriões. Também, não estabeleceu a resolução um prazo em que 

os embriões se tornam inviáveis ou em que possam ser descartados. 
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Contudo, é sabido que as clínicas de forma totalmente desprovida de 

fundamentação descartam os embriões, muitas vezes, por falta de pagamento por parte 

dos clientes ou por desinteresse dos mesmos. 

Ressalte-se, também, a possibilidade de doação como um caminho para evitar o 

descarte dos embriões criopreservados. Na nossa interpretação da resolução do CFM, 

não se permitiu o descarte dos embriões. O destino que o casal ou companheiros podem 

dar aos embriões são a criopreservação, o implante em útero ou a doação. Fora destes 

casos elencados, não há outros caminhos, não sendo lícito nem mesmo ao casal optar 

pelo descarte dos embriões ou sua utilização para fins de pesquisa, visto que atentaria 

contra a dignidade daquele ser humano em fase embrionária. 

Contudo, sobreveio a Lei de Biossegurança, trazendo à baila a possibilidade 

utilização dos embriões crioconservados: 

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. 

§ 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 fevereiro de 
1997. 

Analisemos, então, os critérios estabelecidos na nova Lei de Biossegurança 

quanto a sua pertinência. 

Afirma-se que o embrião in vitro é inviável, mas não exige a nossa lei pátria que 

o embrião ou feto seja viável para que adquira direitos, bastando apenas que nasça com 

vida. A inviabilidade do embrião fertilizado in vitro, não utilizado num primeiro 
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momento se dá apenas pela inexistência de um útero que permita seu desenvolvimento. 

É apenas, diríamos, uma inviabilidade totalmente superável, não sendo um dado 

decorrente de seu organismo ou constituição física. 

 A inviabilidade orgânica se dá com o passar do tempo e a inércia de seus 

genitores em gerá-lo. Saliente-se, nessa oportunidade, que não há um critério absoluto e 

seguro para que se ateste a inviabilidade do embrião para desenvolver-se caso seja 

implantado no útero materno. Tal entendimento foi extraído do texto da citada Adin em 

que os doutores Ricardo Ribeiro e Patrícia Helena expõem a seguinte conclusão: 

“A técnica do congelamento degrada os embriões, diminui a viabilidade desses 
embriões para o implante; para dar um ser vivo completo (...). A viabilidade de 
embriões congelados há mais de três anos é muito baixa. Praticamente nula.”  

Como vemos, não há certeza de inviabilidade, existindo possibilidade de aquela 

vida humana vir a se desenvolver plenamente. Não há certeza quanto ao momento em 

que o embrião se torna inviável. 

Segundo Aline Mignon, o prazo para armazenamento de embriões, de acordo 

com o relatório Warnock era de 5 anos, tendo sido estipulado arbitrariamente uma vez 

que não foram feitos estudos de viabilidade por períodos mais longos. Tal afirmação 

decorre do fato de que se realizou procedimento de implantação com embriões 

congelados há 7 e 8 anos nos EUA e eles se desenvolveram normalmente e até 

nasceram saudáveis. 

Ademais, a falta de controle por conta do Estado em relação aos procedimentos 

de reprodução assistida é outro ponto que contribui para reforçar as idéias dos que se 

contrapõem às experiências com os embriões resultantes da fertilização in vitro. Se o 

Estado não consegue manter controle em relação aos dados das clínicas de reprodução 

assistida, como será capaz de fiscalizar as pesquisas com células-tronco embrionárias. 

Que garantia terá de que se aterão aos critérios estabelecidos na lei? 

Até mesmo para os entusiastas dos avanços da Engenharia Genética e da 

Biotecnologia não há uma reposta quando se indaga da natureza jurídica do embrião 

excedentário. Seria ele uma pessoa humana, devendo ter seus direitos respeitados 

enquanto ser portador de dignidade humana. Seria talvez um objeto de direito, tendo por 
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possuidores seus pais que poderiam doá-los ou aliená-los onerosamente. Ou ainda, caso 

o embrião não se encaixe em nenhuma dessas opções, será um nada jurídico, algo sem 

importância para a ciência jurídica. 

A resposta mais adequada seria considerá-lo como pessoa humana, portador de 

dignidade e merecedor da tutela estatal. Ali naquele tudo de ensaio, não é possível 

vislumbrar se não um ser humano em sua fase embrionária, mas já com todas as 

características que o diferenciam das demais pessoas. 

Há grandes controvérsias, alguns cientistas afirmam que as terapias realizadas 

com células-tronco adultas apresentam resultados bem mais significativos do que as 

com células-tronco embrionárias. Representa esse rol o cientista Phil Coelho, segundo o 

qual as células-tronco adultas "foram usadas cerca de 30.000 vezes" em procedimentos 

clínicos nos Estados Unidos, e diz que as células-tronco de cordões umbilicais e da 

medula óssea apresentam grandes vantagens se comparadas com as células-tronco 

embrionárias. Tem-se notícia de excelentes resultados no campo da terapia com células-

tronco adultas. No INCOR, Instituto do Coração, há pacientes que há mais de cinco 

anos receberam células-tronco de seu próprio corpo nos tratamentos cardiovasculares, 

levando atualmente uma vida saudável. 

De acordo com Coelho, as células-tronco adultas podem se transformar em 

muitos - e talvez em todos - diferentes tipos de tecido; elas possuem a capacidade de 

suportarem muitas divisões celulares e exigem menos enxertos para uma mesma 

doença. Já as pesquisas em que foram utilizadas as células-tronco embrionárias não 

obtiveram tão bons resultados, pois apresentaram, quando implantadas, tumores e 

rejeição.  

Complementa, ainda, o referido pesquisador que os dados científicos sobre a 

pesquisa com células-tronco embrionárias simplesmente não apóiam o investimento 

contínuo na pesquisa. Mesmo que esta pesquisa alcançasse êxito, ela é falida 

moralmente e coloca em risco as mulheres e atenta contra a vida e dignidade dos 

embriões. 

Por fim, cumpre-nos alegar que não é admissível em hipótese nenhuma o 

sacrifício de vidas humanas para a melhoria de outras vidas humanas. Assim, não tem 
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os genitores a competência para consentir na utilização dos embriões para fins de 

pesquisa que acarretem a destruição do embrião, bem como são totalmente 

incompetentes para anuir com seu descarte como dejeto hospitalar. O embrião, como já 

foi afirmado anteriormente, não é parte do corpo dos genitores, mas um ser com 

autonomia e identidade independente, digno por ser pessoa humana, tendo, assim direito 

à vida. 
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9. Conclusão 

 

Com base em todos os dados da pesquisa realizada, são factíveis algumas 

conclusões. Primeiro, temos de admitir que a ordem jurídica, não reconhecendo 

explicitamente a condição do embrião humano como ente dotado de personalidade 

jurídica, atribui a ele alguns direitos de forma totalmente assistemática. 

A vida, direito mais fundamental da existência humana, não goza da proteção 

jurídica necessária a nosso ver. O constituinte, ao eleger a dignidade da pessoa humana 

como norte ético do ordenamento pátrio, não positivou de forma clara e objetiva o 

momento em que se inicia a vida e, portanto, não determinou o instante em que o ser 

necessita de proteção por conta de sua dignidade. 

Navegar em um mar de incertezas, esse é o destino do aplicador e intérprete do 

direito, pois nem mesmo a corte suprema do país foi capaz de definir o início da vida e 

o início da personalidade, existindo inúmeras contradições no voto do relator da Adin 

ora analisada. Seguiu-se à votação, mas não houve unanimidade. Venceu a corrente pela 

declaração da constitucionalidade da Lei de Biossegurança, mas foi uma vitória cheia de 

inquietações e ressalvas. 

Reiteramos, por fim, o nosso posicionamento pela tutela da vida a partir do 

momento da fecundação, entendendo, que não importa seja o embrião obtido por meio 

natural ou artificial, é um ser humano detentor de dignidade, pois desde o primeiro 

momento de sua existência já é um ser individualizado, portador de uma carga genética 

própria, um ser humano único e irrepetível. 
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