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RESUMO 

 

 

A finalidade da presente dissertação será o exame de algumas das muitas 

polêmicas éticas e jurídicas que envolvem a utilização das células-tronco 

embrionárias humanas para fins de pesquisa e terapia. A utilização de tais células-

tronco foi aprovada pela Lei n.º 11.105 de 2005, conhecida como a nova Lei de 

Biossegurança, cujo artigo 5º permitiu, apenas para fins de pesquisa e terapia, a 

utilização das citadas células obtidas de embriões humanos provenientes do 

processo de fertilização in vitro, não utilizados no respectivo procedimento, 

atendidas certas condições. Assim que entrou em vigor, o citado dispositivo sofreu 

por parte do Procurador Geral da República a Ação Direta de Inconstitucionalidade 

(ADI) nº 3510, que gerou amplos debates de âmbito multidisciplinar. Apesar da 

declaração de constitucionalidade do referido artigo, ainda são muitas as polêmicas 

de ordem jurídica e ética. Questiona-se, principalmente, as divergências existentes 

acerca da natureza jurídica do embrião, produzido in vitro e excedente nos 

processos de fertilização, bem como a adequação do princípio constitucional da 

Dignidade Humana neste contexto. São demonstradas, ainda, questões pertinentes 

ao patenteamento de material genético e, consequentemente, das células-tronco 

embrionárias.  

 

 

Palavras-chave: células-tronco embrionárias - inovação jurisdicional - Biodireito - 

Bioética – patenteamento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ABSTRACT 

 

 

The purpose of this dissertation is the examination of some of the 

many ethical and legal controversies involving the use of human embryonic stem 

cells for research and therapy. The use of such stem cells was approved by Law nº. 

11.105 of 2005, known as the new Biosecurity Law, article 5 of which allowed only for 

research and therapy, the use of said cells obtained from human embryos from the in 

vitro fertilization process, not used in their procedure, met certain conditions. Once 

came into effect, the device has been cited by the Attorney General of the Direct 

Action of Unconstitutionality (ADI) nº. 3510, which generated extensive discussions 

within the multidisciplinary team. Despite the declaration of the constitutionality of 

that article, there are still many controversial legal and ethical. It is questionable, 

especially, the differences concerning the legal status of the embryo produced in vitro 

and surplus in the process of fertilization, as well as the adequacy of the 

constitutional principle of human dignity in this context. Are shown, though, questions 

relevant to the patenting of genetic material and, consequently, of embryonic stem 

cells. 

 

 

Keywords: embryonic stem cells - innovation jurisdictional - Biolaw - Bioethics – 

patenting  
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INTRODUÇÃO 

 

 

Problemas éticos envolvendo a utilização de células-tronco 

embrionárias surgem devido ao fato de nenhuma liberdade de investigação científica 

pode ser aceita se colocar em perigo a pessoa humana e sua dignidade. Diante do 

perigo na preservação do ser humano, assim como da sua dignidade devem ser 

impostos limites à biociência. Por outro lado, a realidade demonstra que avanços 

científicos do mundo contemporâneo têm enorme repercussão social, trazendo 

problemas de difícil solução, por envolverem muita polêmica, desafiando os juristas 

e requerendo a elaboração de normas que tragam respostas e abram caminhos 

satisfatórios atendendo às novas necessidades ora surgidas, conforme descreve 

Diniz, M. H.(2009).  

 

Uma grande questão que se coloca na problemática da clonagem 

humana terapêutica seria a inafastabilidade da pesquisa com embriões humanos, e 

sua consequente destruição.  

 

O objetivo da clonagem humana terapêutica é a produção de 

células-tronco embrionárias totipotentes, que são as células potencialmente capazes 

de se transformar em quaisquer tecidos do corpo humano. Assim, o objetivo não 

seria a criação de outro indivíduo com o mesmo código genético do doador para ser 

implantado em um útero para se desenvolver.  

 

A clonagem terapêutica visa à duplicação de embriões para a 

obtenção de células e tecidos a serem utilizados em transplantes, com a vantagem 

de se evitar o risco de rejeição, quando o material genético a ser implantado no 

núcleo for o do próprio paciente que irá receber o transplante. Os embriões serão 

gerados em laboratório sem a implantação posterior no útero.  

 

Os cientistas acreditam que as células-tronco embrionárias, quando 

estimuladas, podem vir a se transformar em diferentes tipos de células, o que 

poderia representar a cura, ou ao menos uma revolução no tratamento de inúmeras 
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doenças, como por exemplo, diabetes, Mal de Parkinson, paralisia, distrofia 

muscular.  

 

Células-tronco são células capazes de se diferenciar para formar 

diferentes tecidos no organismo. Elas se diferenciam dos demais tipos de células em 

razão de sua potencialidade de constituir diversos tecidos e sua aptidão de gerarem 

cópias de si mesmas. Estes tipos de células possuem duas propriedades 

específicas, que as tornam especiais: a chamada auto-conservação ilimitada, que 

consiste na capacidade de se reproduzir durante determinado tempo sem se 

transformar em outras células diferenciadas e o poder de gerar células-tronco 

intermediárias ou de transição, dotadas de uma capacidade de propagação restrita, 

ou de gerar células especializadas dos diversos tecidos do corpo.  

 

As células-tronco podem ser classificadas em embrionárias ou 

adultas, as primeiras teriam potencial para se transformar em qualquer tipo de célula 

do corpo humano, sendo chamadas assim de totipotentes podendo ser obtidas a 

partir de embriões gerados pelo processo de fertilização in vitro e pela técnica da 

clonagem por transferência nuclear (fig. 1)1. A sua capacidade de diferenciação leva 

os cientistas a acreditarem que a terapia celular com a utilização das células-tronco 

embrionárias pode representar a cura da mais variada gama de doenças 

degenerativas pelo transplante dessas células obtidas pelo processo de clonagem 

terapêutica.  

 

 fig. 1 

                                                 
1 Todas as figuras estão disponíveis em: < 
http://www.google.com.br/search?q=clonagem+terap%C3%AAutica&hl=pt-
BR&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=qJC5TvaSJMqUtwf4_p20Bw&ved=0CCkQsAQ
&biw=1333&bih=679&sei=%20sZC5To-KIOvisQLvv7GxCA>. Acesso em: 30 out 2011. 
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As células-tronco adultas são aquelas encontradas nos organismos 

já desenvolvidos, ficam latentes até que sejam acionadas por alguma doença ou 

ferimento. Elas podem ser encontradas em vários tecidos (como medula óssea, 

sangue, fígado, intestino, pâncreas), estando presentes também no cordão umbilical 

e na placenta. Da mesma forma, não se sabe ainda efetivamente qual o poder de 

diferenciação dessas células.  

 

As células-tronco embrionárias (fig. 2) são culturas de células 

derivadas do tecido do epiblasto da massa interior da célula de um blastócito. Um 

blastócito é um embrião em seu estágio inicial, aproximadamente 4 a 5 dias depois 

da fecundação, consistindo em de 50 a 150 células. Tais células possuem a 

importante característica de serem pluripotentes, isto é, podem se desenvolver em 

mais de 200 tipos de células do corpo adulto, quando recebem o estímulo 

necessário. A ciência, ainda, não tem um controle efetivo sobre este processo. 

Quando não recebem estímulo para a diferenciação, continuam se dividindo em 

cultura e cada célula produzida permanecerá pluripotente. Os embriões 

normalmente são doados por casais que se submeteram à fertilização in vitro e que 

os descartariam.  

 

 fig. 2 
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Devido à inserção de novas matérias e de novos direitos a 

Constituição Republicana de 1988 não poderia ser sucinta, como exemplos, podem 

ser citados os chamados biodireitos inscritos na Lei Maior, quando tratou da 

preservação do meio ambiente que, em última análise, significam a juridicialização 

da Bioética. Ainda em consequência desta ampliação do âmbito dos direitos 

fundamentais, note-se que nos modelos constitucionais mais recentes, como é o 

caso da nossa Constituição, a presença de tais matérias implica numa mudança de 

comportamento representando um desdobramento dos princípios da Cidadania e da 

Dignidade Humana.2  

 

Conforme preconiza Dantas (2008)3, uma correta interpretação do 

texto constitucional posto, só se dará, tomando-o como um todo, isto é, um sistema 

pelo que se faz necessária uma interpretação mais ampla (sistêmica) de suas 

normas. Tal constatação permite que se fale, atualmente, em Biodireito com status 

constitucional. É necessário que os conceitos jurídicos pareçam adequados ao fato 

novo. É preciso que o direito e, mais precisamente, o Biodireito sejam atuais e se 

amoldem às inovações científicas apresentadas pela biomedicina.  

 

Por um lado, a Bioética tenta abrir novos caminhos para a discussão 

e a tomada de decisão numa sociedade pluralista e secular, na qual os referenciais 

religiosos e as escalas de valor não são mais objeto de consenso. Por outro lado, o 

direito implica valores dominantes na sociedade, por isso a lei sempre é invocada 

para organizar a conduta humana, no respeito e promoção dos valores que servem 

como base para a civilização.  

 

Segundo Gomes (2007):  

 

 

                                                 
2 O artigo 225 da Constituição Republicana de 1988, ao versar sobre o direito de todos ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, é um exemplo de Biodireito inserido no texto constitucional:  
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá-lo para as presentes e futuras gerações. (CRFB, 1988) 
3 DANTAS, I. A era da biotecnologia constituição, bioética e biodireito. Capítulo de preparação de livro. 
2008. Disponível em: <http://www.oab.org.br/editora/revista/users/revista/1205505342174218181901.pdf>. 
Acesso em: 25 nov 2011.  



 13 

O debate sobre o uso de células-tronco embrionárias se tornou mais 

intenso no Brasil, principalmente após a aprovação, em março de 

2005, da Lei de Biossegurança  que entre outros temas, permite o 

uso de células troncoembrionárias para fins terapêuticos e de 

pesquisas. Para isso, foi autorizado o uso de embriões excedentes 

resultantes da técnica de reprodução assistida, inviáveis ou que 

estejam congelados há mais de três anos da data da publicação da 

lei, com o consentimento dos genitores para a utilização. Com essa 

permissão, vários segmentos da sociedade como bioeticistas, 

cientistas, religiosos, juristas, políticos e a comunidade como um 

todo, discutiram se esta medida seria ética ou não, pois as pesquisas 

envolveriam a destruição do embrião. (GOMES, 2007, p. 79) 

 

 

Neste eito, mesmo após a decisão do Supremo Tribunal Federal na 

ADI 3510 que julgou constitucional o artigo 5º Lei nº 11.105/2005, questões 

relacionadas à utilização de embriões humanos para fins de pesquisa e terapia, são 

tarefas que ultrapassam os limites jurídicos e éticos envolvendo argumentos que 

vêm sendo debatidos há séculos sem que se chegue a um consenso. 

 

Por isso, o direito deve intervir no campo das técnicas biomédicas, 

para estimular o desenvolvimento da ciência dentro de suas fronteiras humanas e 

desestimular quando passa a avançar os limites desumanos.  

 

Ainda, para Dantas (2008), a Bioética e o Biodireito devem caminhar 

juntos, isto é, são interdependentes, já que ambos estão relacionados à vida 

humana. Assim, surge a necessidade de uma nova área nas ciências jurídicas. É 

compreensível e necessário que o direito intervenha depois da ocorrência dos fatos 

em sua análise ética. Mesmo que já se tenha despertado para esta lacuna, a 

formulação de leis atinentes às questões bioéticas ainda é vaga e problemática. O 

problema está na própria dificuldade de definir vida humana, dignidade humana, 

pessoa humana que são questões extrajurídicas.  

 

É frequente para o direito e para a ética a necessidade de enfrentar 

situações novas derivadas dos constantes descobrimentos científicos e tecnológicos 
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das mais variadas áreas de conhecimento. Assunto de enorme importância a ser 

analisado é o crescente desenvolvimento da biotecnologia e seus impactos nos 

direitos humanos, já que se têm informações sobre os riscos biológicos e possíveis 

abusos que podem decorrer da investigação científica quando se trata da vida 

humana.  

 

O último ponto da presente trata da proibição do patenteamento de 

células-tronco embrionárias humanas no Brasil. O mencionado ato encontra-se 

vedado pela Lei de Biossegurança (Lei nº 11.105 de 2005, artigo 5°, § 3°), quando 

proíbe expressamente a comercialização de células-tronco embrionárias obtidas de 

embriões humanos produzidos por fertilização in vitro, regulamentada pelo Decreto 

n° 5.591, de 2005, artigo 63, § 3°. Por outro lado, existe também proibição expressa 

inserida na Lei 9.279 de 1996 (artigo 18, inciso III).  

 

A Lei brasileira proíbe o patenteamento de células-tronco, porém, 

existe no INPI, de 102 pedidos de patentes envolvendo células-tronco animais e 

humanas.4  Desta forma, nada impede que futuramente a legislação venha a mudar, 

já que muitos pesquisadores e sociedades interessadas poderiam se beneficiar, 

principalmente em termos econômicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 GUERRANTE, R. D. S. INPI avança no debate sobre células-tronco. A notícia divulgada no site do INPI é 
importante, já que abrirá caminho para a demonstração do que, realmente, poderá ser protegido através de 
patentes no Brasil. Disponível em: < http://www5.inpi.gov.br/noticias/inpi-avanca-no-debate-sobre-celulas-
tronco>. Acesso em: 5 out 2011.  
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1 NOÇÕES BÁSICAS  

 

 

1.1 Biodireito e Bioética: conceitos e princípios básicos  

 

 

A Bioética e o Biodireito são temas atuais muito complexos, razão 

pelo qual, antes de se iniciar qualquer estudo a  seu respeito, seja nas relações que 

existem entre si, ou a outros temas, seus aspectos históricos, suas evoluções e 

aplicações na sociedade atual, deve-se estabelecer seus conceitos.  

 

Seguindo os ensinamentos de Diniz, M. H. (2009), não existiria um 

conceito específico, imutável, seja para a Bioética ou para o Biodireito. A discussão 

é grande, e às vezes até conflitante, entre estudiosos destas temáticas, pois, alguns 

têm a visão mais voltada para a área médico-científica e outros para a jurídica, e 

outros ainda possuem uma visão puramente científica. 

 

Neste sentido, tem-se o pensamento de Screccia (1996), quando 

relata sobre o problema da definição de um conceito da Bioética, existindo os que 

classificam a Bioética como um movimento de ideias historicamente ou 

historicisticamente mutáveis; os que a consideram antes uma metodologia de 

confronto interdisciplinar entre ciências biomédicas e ciências humanas; os que 

levam a reflexão Bioética a uma articulação da filosofia moral, bem como os que 

julgam que hoje essa reflexão pode ser definida como uma disciplina autônoma, a 

qual tem um papel próprio não identificável nem com a deontologia nem com a 

medicina legal ou com os direitos do homem, e não pode ser considerada uma 

seção da mais conhecida e antiga ética médica. 

 

Para Pegoraro (2002), a Bioética é a disciplina ética que:  

 

 

[...] se transformou em torno de pesquisas, práticas e teorias que 

visam interpretar os problemas levantados pela biotecnociência e 

pela biomedicina. [...] Ela se situa na confluência do saber 
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tecnocientífico, especialmente biológico, com as ciências humanas, 

como a sociologia, a política, a ética e a teologia. (PEGORARO, 

2002, p. 75)  

 

 

Os valores éticos e os conhecimentos biológico e tecnocientífico são 

o alicerce da Bioética. Esta, por sua vez, visa amenizar os problemas gerados entre 

eles, pois, muitas vezes, a tecnologia buscando uma melhor qualidade de vida, 

atropela os direitos fundamentais, os costumes e valores éticos. 

 

Reforçando tal pensamento, Vieira (1999) enfoca que o vocábulo 

Bioética indicaria um conjunto de pesquisas e práticas pluridisciplinares, objetivando 

elucidar e solucionar questões éticas provocadas pelo avanço das tecnociências 

biomédicas. Desta forma, seu estudo iria além da área médica, abarcando 

psicologia, direito, biologia, antropologia, sociologia, ecologia, teologia, filosofia, 

dentre outros, observando as diversas culturas e valores. 

 

Diniz, M. H. (2009) traz a Encyclopedia of Bioethics, que define a 

Bioética como um estudo sistemático das dimensões morais da ciência da vida e do 

cuidado da saúde, utilizando uma variedade de metodologias éticas num contexto 

multidisciplinar.  

 

Assim, percebe-se que ainda não há um conceito definitivo sobre a 

Bioética. Há muitas divergências, alguns estudiosos crêem que a Bioética deva 

abranger outros campos além da medicina, como por exemplo, o direito, a 

psicologia, a teologia, a sociologia, a filosofia, dentre outros. Porém, outros afirmam 

que a Bioética está relacionada apenas com a área médica.  

 

Diniz, G. F. C. (2004) define a Bioética como sendo: 

 

 

[...] uma maneira de regulamentação das novas práticas bio-

medicinais, atingindo três categorias de normas: deontológicas, 

éticas e jurídicas, a exigirem comportamento ético nas relações entre 

a biologia, medicina e direito. Corresponde a tudo que diz respeito à 
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vida (bio + ética), ou seja, é a ética da vida ou do vivo: Bioética ou 

ética aplica à vida, no sentido etimológico. (DINIZ, G. F. C., 2004, p. 

191)  

 

 

Este seria o melhor conceito de Bioética para os dias atuais. Não 

pode haver um avanço tecnológico sem os devidos cuidados, sem normas que o 

controle, diga o que se pode ou não fazer, onde se aplicar e para que fins. 

Principalmente quando este avanço tecnológico se refere à vida humana. 

 

Desta forma, não haveria como desvincular as ciências da vida do 

direito. Assim sendo, surge uma nova disciplina, visando melhorar o relacionamento 

dos avanços tecnocientíficos com as normas jurídicas, qual seja o Biodireito.   

 

Diniz, M. H., ao responder à indagação sobre a definição do que 

seria Bioética descreve que: 

 

 

O termo foi empregado pela primeira vez pelo oncologista e biólogo 

norte-americano Van Rensselder Potter, da Universidade de 

Wisconsin, em Madison, em sua obra Bioethics: bridge to the future, 

publicada em 1971, que em um sentido ecológico, a considera como 

a ciência da sobrevivência. Para esse autor a Bioética seria então 

uma nova disciplina que recorreria às ciências biológicas para 

melhorar a qualidade de vida do ser humano, permitindo a 

participação do homem na evolução biológica e preservando a 

harmonia universal. (DINIZ, M. H, 2009, p. 9) 

 

 

Novamente, Maria Helena Diniz informa que a Bioética: “Seria a 

ciência que garantiria a sobrevivência na Terra, que está em perigo, em virtude de 

um descontrolado crescimento.” (DINIZ, M. H, 2009, p. 9)  
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A Bioética, portanto, em sua origem, teria um compromisso com o 

equilíbrio e a preservação da relação dos seres humanos com o ecossistema e a 

própria vida do planeta. 

 

A Bioética seria, assim, o estudo sistemático da conduta humana no 

campo das ciências da vida e da saúde, enquanto examinada à luz dos valores e 

princípios morais. Seria o estudo sistemático das dimensões morais das ciências da 

vida e do cuidado da saúde.  

 

Ainda, descreve Diniz, M. H. (2009) que a Bioética seria, em sentido 

amplo: 

 

 

[...] uma resposta da ética às novas situações oriundas da ciência no 

âmbito da saúde, ocupando-se não só dos problemas éticos, 

provocados pelas tecnociências biomédicas e alusivos ao início e fim 

da vida humana, às pesquisas em seres humanos, às formas de 

eutanásia, à distanásia, às técnicas de engenharia genética, às 

terapias gênicas, aos métodos de reprodução humana assistida, à 

eugenia, à eleição do sexo do futuro descendente a ser concebido, à 

clonagem de seres humanos, à maternidade substitutiva, à escolha 

do tempo para nascer ou morrer, à mudança de sexo em caso de 

transexualidade, à esterilização compulsória de deficientes físicos ou 

mentais, à utilização da tecnologia do DNA recombinante, às práticas 

laboratoriais de manipulação de agentes patogênicos etc., como 

também dos decorrentes da degradação do meio ambiente, da 

destruição do equilíbrio ecológico e do uso das armas químicas. 

(Diniz, M. H, 2009, p. 10-11) 

 

 

Constituiria, portanto, uma vigorosa resposta aos riscos inerentes à 

prática tecnocientífica e biotecnocientífica, como os riscos biológicos, associados à 

biologia molecular e à engenharia genética, às práticas laboratoriais de manipulação 

genética e aos organismos geneticamente modificados, que podem ter originado o 
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aparecimento de novas doenças virais ou o ressurgimento de antigas moléstias mais 

virulentas, e os riscos ecológicos.  

 

Diante do surgimento da Bioética, na década de 70, foi necessário 

estabelecer uma metodologia para analisar os casos concretos e os problemas 

éticos que emergiam da prática da assistência à saúde. Os norte-americanos Tom L. 

Beauchamp e James F. Childress, Em 1979, publicam o livro o “Principles of  

Biomedical Ethics”, no qual propuseram uma teoria, fundamentada em quatro 

princípios básicos: não maleficência, beneficência, respeito à autonomia e justiça, 

conforme Loch (2002). 

 

De acordo com o Princípio de Não Maleficência, o profissional de 

saúde tem o dever de, intencionalmente, não causar mal, bem como danos a seu 

paciente.  

 

É considerado por muitos como o princípio fundamental da tradição 

hipocrática da ética médica. Este preceito é utilizado frequentemente como uma 

exigência moral da profissão médica. Trata-se, portanto, de um mínimo ético, um 

dever profissional, que, se não cumprido, coloca o profissional de saúde numa 

situação de má-prática ou prática negligente da biomedicina.   

 

Muitas vezes o risco de causar danos é inseparável de uma ação ou 

procedimento que está moralmente indicado, surgindo, assim, a importância de tal 

princípio. No exercício da biomedicina este é um fato muito comum, pois quase toda 

intervenção diagnóstica ou terapêutica envolve um risco de dano. Sob o ponto de 

vista ético, este dano pode estar justificado se o benefício esperado com o resultado 

deste for maior que o risco. A intenção seria a de beneficiar o paciente e não causar-

lhe o um dano maior.  

 

O Princípio de Beneficência significa fazer o bem. Desta forma, 

temos a obrigação moral de agir para o benefício do outro. Este conceito, quando é 

utilizado na área de cuidados com a saúde, que engloba todas as profissões das 

ciências biomédicas significa fazer o que é melhor para o paciente, não só do ponto 
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de vista técnico-assistencial, mas também do ponto de vista ético. É usar todos os 

conhecimentos e habilidades profissionais a serviço do paciente.  

 

Conforme Loch (2002): 

 

 

O princípio da Beneficência obriga o profissional de saúde a ir além 

da Não Maleficência (não causar danos intencionalmente) e exige 

que ele contribua para o bem estar dos pacientes, promovendo 

ações: a) para prevenir e remover o mal ou dano que, neste caso, é 

a doença e a incapacidade; e b) para fazer o bem, entendido aqui 

como a saúde física, emocional e mental. A Beneficência requer 

ações positivas, ou seja, é necessário que o profissional atue para 

beneficiar seu paciente. Além disso, é preciso avaliar a utilidade do 

ato, pesando benefícios versus riscos e/ou custos. (Loch, 2002, p. 3) 

 

 

O Princípio do Respeito à Autonomia, conforme preceitua Loch 

(2002), relaciona-se com a capacidade de uma pessoa para decidir fazer ou buscar 

aquilo que ela julga ser o melhor para ela. Para que ela possa exercer esta 

autodeterminação são necessárias duas condições fundamentais, a capacidade 

para agir intencionalmente, o que pressupõe compreensão, razão e deliberação para 

decidir coerentemente entre as alternativas que lhe são apresentadas, bem como a 

liberdade, no sentido de estar livre de qualquer influência controladora para esta 

tomada de posição.  

 

Conforme Diniz, M. H. (2009):  

 

 

O princípio da autonomia requer que o profissional da saúde respeite 

a vontade do paciente, ou de seu representante, levando em conta, 

em certa medida, seus valores morais e crenças religiosas. 

Reconhece o domínio do paciente sobre a própria vida (corpo e 

mente) e o respeito à sua intimidade, restringindo, com isso, a 

intromissão alheia no mundo daquele que está sendo submetido a 
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um tratamento. Considera o paciente capaz de autogovernar-se, ou 

seja, de fazer suas opções e agir sob a orientação dessas 

deliberações tomadas, [...] Autonomia seria a capacidade de atuar 

com conhecimento de causa e sem qualquer coação ou influência 

externa. Desse princípio decorre a exigência do consentimento livre e 

informado e a maneira de como tomar decisões de substituição 

quando uma pessoa for incompetente ou incapaz, ou seja, não tiver 

autonomia suficiente para realizar a ação de que se trate, por estar 

preso ou ter alguma deficiência mental. (DINIZ, M. H, 2009, p. 14) 

 

 

Respeitar a autonomia seria a preservação dos direitos fundamentais 

do homem, respeitando as diferenças existentes. Logo, tal princípio está diretamente 

respaldado no princípio da dignidade da pessoa humana.  

 

Novamente Loch (2002) ressalta que o Princípio de Autonomia seria 

essência do consentimento informado que é uma decisão voluntária, verbal ou 

escrita, protagonizada por uma pessoa autônoma e capaz, tomada após um 

processo informativo, para a aceitação de um tratamento específico ou 

experimentação, consciente de seus riscos, benefícios e possíveis consequências.  

Não deve ser entendido, portanto, como um documento firmado por ambas as 

partes, o qual contempla muito mais o aspecto legalista do problema, mas sim como 

um processo de relacionamento onde o papel do profissional de saúde é o de indicar 

as opções, seus benefícios, seus riscos e custos.   

 

Quanto ao Princípio de Justiça para Diniz M. H. (2009): 

 

 

[...] requer a imparcialidade na distribuição dos riscos e benefícios, 

no que atina à prática médica pelos profissionais da saúde, pois os 

iguais deverão ser tratados igualmente. [...] Esse princípio, expressão 

da justiça distributiva, exige uma relação equânime nos benefícios, 

riscos e encargos, proporcionados pelos serviços de saúde ao 

paciente. [...] A bioética deverá ter tais princípios como parâmetros 

de suas investigações e diretrizes. (DINIZ, M. H, 2009, p. 15-16) 
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Alerta Loch (2002), com a crescente socialização dos cuidados com 

a saúde, as dificuldades de acesso e o alto custo destes serviços, as questões 

relativas à justiça social são cada dia mais prementes e necessitam ser 

consideradas quando se analisam os conflitos éticos que emergem da necessidade 

de uma distribuição justa de assistência à saúde das populações. A ética, em seu 

nível público, além de proteger a vida e a integridade das pessoas, objetiva evitar a 

discriminação, a marginalização e a segregação social. Neste contexto, o conceito 

de justiça deve fundamentar-se na premissa que as pessoas têm direito a um 

mínimo decente de cuidados com sua saúde. Isto inclui garantias de igualdade de 

direitos, equidade na distribuição de bens, riscos e benefícios, respeito às diferenças 

individuais e a busca de alternativas para atendê-las. 

 

Importante salientar que toda interpretação que seja dada a uma 

norma do sistema jurídico brasileiro, e como tal à liberdade de pesquisa, haverá de 

ser informada pelo Princípio Fundamental da Dignidade Humana, que no texto 

constitucional vigente de 1988, aparece como Fundamento do Estado Democrático 

de Direito5. 

 

Este princípio, inserido no Biodireito, se faz muito mais presente, 

visto que estamos tratando com a vida e a morte do ser humano. Assim, devemos 

entender que a juridicialização não é, propriamente, da Bioética, mas do valor à vida 

e à morte dos seres humanos, incluindo-se neste contexto a manipulação e 

pesquisa com as células-tronco embrionárias.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 
[...] 
III - a dignidade da pessoa humana; 
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1.2 Noções gerais sobre a terapia com células-tronco  

 

 

Segundo o entendimento de Diaféria (1999), a clonagem seria é uma 

forma de reprodução assexuada, feita artificialmente, tendo como base um único 

patrimônio genético. Os indivíduos que resultarem deste processo serão detentores 

das mesmas características genéticas do indivíduo doador dos cromossomos, pois 

um único patrimônio genético poderia ser reproduzido várias vezes.  

 

A clonagem pode ser reprodutiva ou não reprodutiva. A reprodutiva é 

utilizada na fertilização in vitro para a obtenção de clones. A não reprodutiva é 

realizada para fins terapêuticos, com o escopo de produzir o cultivo de tecidos e 

órgãos partindo de embriões ou das células stem6. 

 

Para Fagot-Largeault (2004), os cientistas defendem as positivas 

consequências da clonagem terapêutica, por gerar a célula-tronco que não provoca 

rejeição imunológica; por estar imediatamente disponível e em grande número; por 

permitir a diferenciação controlada do tipo de célula desejada e por não apresentar 

riscos biológicos.  

 

Sabe-se há apenas mais de um século que um organismo vivo 

pluricelular como o nosso provém de uma única célula, que resulta da fusão de um 

ovócito e de um espermatozóide. Durante o desenvolvimento embrionário, esta 

célula inicial divide-se em duas, quatro, oito e assim por diante, até formar uma 

pequena bola de células das quais cada uma, separada das outras, pode restituir um 

embrião inteiro: estas primeiras células embrionárias são ditas totipotentes.  

 

Conforme Fagot-Largeault (2004): 

 

 

Os conhecimentos que permitem pensar que as células embrionárias 

seriam um bom recurso são relativamente recentes. Sabe-se há 

                                                 
6 São células as células-tronco adultas com capacidade de auto-regeneração e diferenciação, para reparação de 
tecidos e órgãos danificados.  
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apenas mais de um século que um organismo vivo pluricelular como 

o nosso provém de uma única célula, que resulta da fusão de um 

ovócito e de um espermatozóide. Durante o desenvolvimento 

embrionário, esta célula inicial divide-se em duas, quatro, oito etc., 

até formar uma pequena bola de células das quais cada uma, 

separada das outras, pode restituir um embrião inteiro: estas 

primeiras células embrionárias são ditas totipotentes. Em seguida, há 

separação entre aquilo que irá formar o embrião propriamente dito e 

o que irá formar os anexos (como a placenta). As células do embrião 

no estádio blastocisto (entre o quinto e o sétimo dia após a 

fecundação, logo antes da nidação, no ser humano) não têm mais o 

potencial de restituir um embrião completo, mas cada uma delas tem 

o potencial de formar todos tipos de célula do organismo (mais de 

duzentos tipos celulares): elas são ditas pluripotentes e chamadas de 

"células-tronco embrionárias". Desde o fim do século XX, os biólogos 

aprenderam a cultivar linhagens destas células, primeiro no rato 

(1982), depois no homem (1998), e a controlar sua diferenciação em 

diferentes tipos celulares. Sabe-se, atualmente, produzir, desta 

maneira, vários tipos celulares... inclusive ovócitos e 

espermatozóides. (Fagot-Largeault, 2004) 

 

 

Continua Fagot-Largeault (2004) relatando sobre aqueles que 

necessitarem de tratamento por terapia celular poderão no futuro buscar nas 

bibliotecas de células-tronco humanas material para reparar lesões dos ossos, das 

cartilagens articulares, da medula espinhal, a exemplo das vítimas de acidentes no 

trânsito ou no esporte.  

 

O transplante de células pancreáticas poderá tornar-se, por esta via, 

o tratamento padrão do diabético insulino-dependente. Para que as esperanças 

terapêuticas se concretizem, é preciso que se aprenda a garantir a segurança do 

processo de diferenciação e de multiplicação celular. Uma célula susceptível de se 

multiplicar e de se diferenciar é também uma célula susceptível de se tornar 

cancerosa. Uma pesquisa atenta parece indispensável, antes que nos precipitemos 
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em direção das aplicações. Para que esta pesquisa se desenvolva, é preciso 

também que ela seja autorizada.  

 

A objeção principal à sua autorização diz respeito à 

instrumentalização do embrião humano. Mas, tratando-se de embriões destinados a 

serem destruídos, tende-se a argumentar da mesma forma que no caso da coleta de 

órgãos de corpos mortos: é difícil afirmar que a destruição seja melhor que a 

doação.  

 

A pesquisa sobre as células-tronco visa a aliviar o sofrimento 

humano, e dificilmente pode-se encontrar um argumento a invocar para proibir uma 

ampliação do campo destas pesquisas visando a desenvolver novos tratamentos 

contra doenças ou lesões graves.  

 

Os cidadãos, de uma maneira geral, são favoráveis ao 

desenvolvimento das biotecnologias aptas a tratar doenças humanas, e isto incluiria 

o recurso às células-tronco embrionárias. O verdadeiro problema então seria o 

biomédico, já que os transplantes celulares que tornarão viáveis nossas bibliotecas 

de células são alotransplantes7.  

 

 

 [...] eles não dispensarão os médicos de controlar a compatibilidade 

imunológica do material e do hóspede, nem os pacientes de receber 

um tratamento imunossupressor a fim de combater o risco de 

rejeição. [...] A técnica da clonagem consiste em substituir o núcleo 

de um ovócito, núcleo com n cromossomos de uma célula 

germinativa fêmea, pelo de uma célula somática, núcleo com 2n 

cromossomos de uma célula somática comum do corpo. Constata-se 

que o núcleo assim transferido é reprogramado, isto é, recupera suas 

potencialidades embrionárias. A célula que resulta da transferência 

de núcleo é, portanto, como uma primeira célula embrionária. Esta 

técnica é, em si, moralmente neutra. Tudo depende do que é feito 

dela. A clonagem de caráter reprodutivo tem como objetivo 

                                                 
7 Transplante no qual o doador pertence à mesma espécie do receptor, porém aquele é geneticamente diferente 
deste.  
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engendrar, através desta técnica, uma criança cujo genoma seja 

idêntico ao do doador do núcleo transferido: um clone de seu doador. 

A clonagem de caráter terapêutico busca obter através desta técnica 

uma linhagem celular que possa fornecer material para tratar o 

doador do núcleo, por exemplo, células neurais para tratar um 

doador que sofra do mal de Parkinson. (Fagot-Largeault, 2004) 

 

 

A clonagem terapêutica visa ao desenvolvimento, não de um 

indivíduo humano, mas de uma linhagem celular humana. Uma equipe sul-coreana 

recentemente provou que é possível derivar uma linhagem de células-tronco 

embrionárias (pluripotentes) de uma célula resultante da transferência para um 

ovócito humano enucleado do núcleo de uma célula somática (no exemplo citado, 

uma célula pertencente à corona que circunda o ovócito: a doadora de núcleo é, 

neste caso, a mesma pessoa que doou o ovócito). Esta equipe, portanto, construiu, 

pela transferência de núcleo, uma célula embrionária e deixou esta célula multiplicar-

se in vitro até o estado de blastocisto, após o que as células tronco pluripotentes do 

blastócito foram retiradas e reproduziram-se em várias gerações que conservaram 

características genéticas estáveis, idênticas àquelas da célula somática de onde o 

núcleo provinha.8  

 

Mostraram também sua capacidade de produzir células 

diferenciadas nas três vias correspondentes aos três folhetos embrionários 

(ectoderma, mesoderma, endoderma) a partir dos quais se desenvolvem os 

principais tipos celulares do organismo.  

 

Como referido por Fagot-Largeault (2004):  

 

 

A clonagem humana de caráter terapêutico não é mais, portanto, um 

fantasma. O que isto significa? Imaginemos uma mulher com 

diabetes insulino-dependente. Ela consente em receber um 

tratamento hormonal indutor de ovulação, em ter coletado por 

                                                 
8 GRINFELD, Sara; GOMES, Roberta Gondim da Costa. Células-tronco: um breve estudo. Disponível em: 
<http://www.ufpe.br/ijd/index.php/exemplo/article/viewFile/48/42>. Acesso em: 27 out 2011. 
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punção os ovócitos produzidos e em transferir núcleos de células de 

seu próprio organismo para estes ovócitos. Suponhamos a 

transferência bem-sucedida e, pronto, temos células embrionárias 

com um genoma idêntico ao desta mulher. Se conseguirmos 

direcionar e estabilizar a diferenciação de uma linhagem celular 

oriunda dessas células embrionárias para a via da fabricação de 

células beta pancreáticas produtoras de insulina, poderemos propor-

lhe um transplante imunocompatível - um autotransplante - para 

equilibrar seu diabetes. (Fagot-Largeault, 2004) 

 

 

Pela teoria acima não seria preciso recorrer a um banco que 

fornecesse material para transplante, bem como que o paciente se submetesse a 

um tratamento imunossupressor, pois se teria uma construção pontual ajustada ao 

perfil imunológico de um ser individual. Porém, na prática, é preciso reconhecer que 

estamos ainda muito longe da aplicação terapêutica.  

 

Continua Fagot-Largeault (2004) versando que é dificilmente 

concebível que tantos recursos sejam mobilizados para cada paciente à espera de 

um transplante, mas é praticamente certo que a técnica irá melhorar. Uma segunda 

dificuldade decorre de que somente as mulheres em idade de procriar fabricam 

ovócitos: se o diabético de quem se tratava for um homem, ele fornecerá o núcleo a 

ser transferido, mas precisará recorrer a uma doação de ovócito. Entre as objeções 

de princípio à clonagem terapêutica existe o risco da exploração das mulheres 

doadoras. 

 

Apesar das dificuldades anteriormente citadas, especialistas de 

fertilização assistida respondem que a coleta de ovócitos de cadáveres de 

acidentados, ou de peças operatórias separadas do corpo, seriam suficientes para 

cobrir a demanda. As dificuldades técnicas não são, portanto, de modo algum 

insuperáveis.  

 

A terceira dificuldade seria a ética ou cultural, que será abordada 

posteriormente.  
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Para extrair as células do embrioblasto9 (fig. 3), procede-se ao 

desmembramento do embrião, procedimento que acarreta a destruição do embrião 

(fig. 4), fato este que gera inúmeras polêmicas éticas e jurídicas que posteriormente 

serão tratadas.  

 

 

 

 

 fig. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 São as que corresponderiam ao corpo da pessoa caso o embrião gozasse de condições normais de 
desenvolvimento.  
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 fig. 410 

 

 

Estas células extraídas do embrioblasto são cultivadas para se 

multiplicarem, conduzindo à formação de linhagens celulares capazes de se 

multiplicarem indefinidamente, conservando as suas características de células-

tronco indiferenciadas e a partir dessas linhagens podem ser obtidas células 

diferenciadas, por exemplo: células musculares, nervosas, sanguíneas, dentre 

outras.  

 

Muitos dos embriões que não foram aproveitados na fecundação in 

vitro com transferência de embriões para o útero estão sendo utilizados atualmente 

para a obtenção de células-tronco embrionárias.  

 

Conforme Zatz (2004), a célula resultante da fusão do óvulo e do 

espermatozóide após a fecundação começa a se dividirem progressão geométrica: 

uma célula em duas, duas em quatro, quatro em oito e assim por diante. Ressalta-se 

que até a fase de oito células, cada uma delas é capaz de se desenvolver em um 

ser humano completo, sendo chamadas de células totipotentes.  

 

Quando entra a fase de oito a dezesseis células, estas se 

diferenciam o embrião em dois grupos: um grupo de células externas que vão 

                                                 
10 Imagem obtida por microscopia de varredura: embrião destruído para a retirada das células-tronco 
embrionárias.  
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originar a placenta e os anexos embrionários, e uma massa de células internas que 

vai originar o embrião propriamente dito. Após 72 horas, este embrião, agora com 

cerca de cem células, é chamado de blastocisto (fig. 5). É nesta fase que ocorre a 

implantação do embrião na cavidade uterina. As células internas do blastocisto vão 

originar as centenas de tecidos que compõem o corpo humano, sendo chamadas de 

células-tronco embrionárias pluripotentes.  

 

 

 

 

 fig. 5 

 

 

 

 

A partir de um determinado momento, estas células começam a se 

diferenciar nos vários tecidos que vão compor o organismo, porém, os genes que 

controlam esta diferenciação e o processo pelo qual isto ocorre ainda não foram 

descobertos. O que se sabe até o momento é que uma vez diferenciadas, as células 

somáticas perdem a capacidade de originar outros tecidos.  
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As células descendentes de uma célula diferenciada vão manter as 

mesmas características daquela que as originou, isto é, células de fígado vão 

originar células de fígado, células musculares vão originar células musculares. 

Apesar de o número de genes e de o DNA ser igual em todas as células do nosso 

corpo, os genes nas células somáticas diferenciadas se expressam de maneiras 

diferentes em cada tecido, isto é, a expressão gênica é específica para cada tecido. 

Com exceção dos genes responsáveis pela manutenção do metabolismo celular que 

se mantêm ativos em todas as células do organismo, só irão funcionar em cada 

tecido ou órgão os genes importantes para a manutenção deste.  

 

 

1.2.1 Breves comentários sobre a técnica  

 

 

Sobre a técnica de extração de células-tronco, Zatz (2004) sugere 

que:  

 

 

Se em vez de inserirmos em um um útero o óvulo cujo núcleo foi 

substituído por um de uma célula somática deixarmos que ele se 

divida no laboratório teremos a possibilidade de usar estas células - 

que na fase de blastocisto são pluripotentes - para fabricar diferentes 

tecidos. Isto abrirá perspectivas fantásticas para futuros tratamentos, 

porque hoje só se consegue cultivar em laboratório células com as 

mesmas características do tecido do qual foram retiradas. (ZATZ, 

2004) 

 

 

A grande vantagem da clonagem terapêutica seria evitar rejeição se 

o doador fosse a própria pessoa. Em tese, poder-se-ia reconstituir a medula em 

alguém que se tornou paraplégico após um acidente ou a substituição do tecido 

cardíaco em uma pessoa que sofreu um infarto.  
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Entretanto, enfatiza Zatz (2004), esta técnica tem suas limitações, já 

que o doador não poderia ser a própria pessoa quando se tratasse de alguém 

afetado por doença genética, pois a mutação patogênica causadora da doença 

estaria presente em todas as células.  

 

No caso do uso de células-tronco embrionárias de outra pessoa, ter-

se-ia outro problema, que é o da compatibilidade entre o doador e o receptor. Seria 

o caso, por exemplo, de alguém afetado por distrofia muscular progressiva, pois 

haveria necessidade de se substituir seu tecido muscular. Ele não poderia utilizar-se 

de suas próprias células-tronco, mas de um doador compatível que poderia, 

eventualmente, ser um parente próximo.  

 

As células-tronco embrionárias podem ser totipotentes ou 

pluripotentes, são derivadas da massa interna do blastocisto  aproximadamente 

quatro a  cinco dias após fertilização.  

 

Quando são removidas do blastocisto, podem ser amplamente  

expandidas em cultura sem que ocorra perda aparente da potencialidade e da 

capacidade de auto-renovação, desde que  se  utilizem fatores que impeçam sua 

diferenciação, conforme Moraes (2009). Podem se diferenciar em vários tipos 

celulares, dependendo das condições de cultivo e de fatores de crescimento.  

 

Os cientistas buscam identificação dos fatores que levam ao 

direcionamento do processo de diferenciação, o que permitirá que, a partir de 

células-tronco embrionárias, possam ser cultivadas de forma controlada os diversos 

tipos celulares, abrindo a possibilidade de expandir ou construir in vitro tecidos e 

órgãos.  

 

As células-tronco embrionárias possuem considerável potencial 

terapêutico, porém, inúmeros são os obstáculos que precisam ser superados antes 

de qualquer aplicação clínica.  

 

Ressalta-se que os métodos de diferenciação empregados até o 

momento não produzem populações com 100% de pureza em termos de maturação. 
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Fato que prejudica a utilização clínica dessas células, visto que células 

indiferenciadas ou comprometidas com mais de uma linhagem celular podem 

originar teratomas11. Por outro lado, existe o obstáculo da imunorreatividade dessas 

células, que podem ser rejeitadas pelo hospedeiro, necessitando da utilização de 

terapias imunossupressoras concomitantes.  

 

 

1.2.2 As fontes de células-tronco  

 

 

Nos indivíduos adultos existem células-tronco em vários tecidos, 

exemplo: medula óssea e sangue. Porém, a quantidade é ínfima e os tecidos nos 

quais tais células podem se diferenciar a ciência, ainda, desconhece.  

 

Pesquisas recentes mostram que células-tronco retiradas da medula 

de indivíduos com problemas cardíacos foram capazes de reconstituir o músculo do 

seu coração, o que abre perspectivas fantásticas de tratamento para pessoas com 

problemas cardíacos. Mas a maior limitação da técnica, do autotransplante é que ela 

não serviria para portadores de doenças genéticas. Pesquisas recentes vêm 

mostrando que o sangue do cordão umbilical e da placenta são ricos em células-

tronco. Entretanto, também não se sabe ainda qual é o potencial de diferenciação 

dessas células em diferentes tecidos.12  

 

 

Relata Zatz (2004) sobre as células-tronco embrionárias obtidas de 

embriões não utilizados que são descartados em clínicas de fertilização. Enfatiza 

que os opositores ao uso de células embrionárias para fins terapêuticos argumentam 

que isto poderia gerar um comércio de óvulos ou que haveria destruição de 

embriões humanos e não é ético destruir uma vida para salvar outra. Porém, estas 

células seriam potencialmente as candidatas ideais para a regeneração de tecidos 

lesados (fig. 6). Além disso, o estudo destas células permitirá ainda o aprendizado 

                                                 
11 É um tumor misto, formado por resíduos fetais e tecidos embrionários.  
12 Fonte: Sobiologia. Terapia celular com outras fontes de células-tronco. Disponível em: < 
http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Biotecnologia/biotecnologia4.php>. Acesso em: 25 nov 2011. 
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dos processos de diferenciação celular, o que poderá ainda contribuir para a 

ampliação da nossa capacidade de utilização de células-tronco adultas em terapia 

celular.  

 

 

 fig. 6 
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1.2.3 Aspectos históricos relativos à clonagem 

 

 

Segundo os relatos de Diniz, M. H. (2009): 

 

Os abusos cometidos contra a dignidade humana, nos campos de 

concentração, durante a Segunda Guerra Mundial, fizeram surgir o Código de 

Nuremberg, em 1947, que foi uma resposta à necessidade de se criar mecanismos 

de controle a respeito das experimentações com seres humanos.  

 

A Organização Mundial de Saúde, diante da necessidade da 

demanda, revisou o Código de Nuremberg e, em 1964, promulgou uma nova 

regulamentação conhecida como a Declaração de Helsinque.  

 

O Relatório Belmont também foi um documento importantíssimo que 

contribuiu para consagrar os princípios bioéticos da beneficência, autonomia e 

justiça.  

 

Em 1981 foi elaborado um novo documento diante das inovações 

tecnológicas, as Diretrizes Internacionais para Pesquisa Biomédica em Seres 

Humanos. Esse documento foi trazido para o Brasil e resultou na Resolução nº 1 do 

Conselho Nacional de Saúde, que prevê as normas para pesquisa em saúde.  

 

Hoje, no Brasil existe a Resolução nº 196/96, do Conselho Nacional 

de Saúde, em consonância com a Lei de Biossegurança (Lei nº 11.105/05) e, 

principalmente, em consonância com a Constituição Republicana de 1988 e a 

Resolução nº 1.358/92 do Conselho Federal de Medicina, bem como com a Lei nº 

9.279/96, relativa à propriedade industrial.  

 

A Declaração Universal do Genoma Humano e dos Direitos do 

Homem da UNESCO de 1997 não permite práticas contrárias à dignidade humana, 

como a clonagem reprodutiva em seres humanos. 
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A clonagem possui um marco importante que foi o início das 

pesquisas para a produção da ovelha Dolly, tendo como idealizador o cientista lan 

Wilmut, que tinha o objetivo de criar animais capazes de produzir drogas para uso 

humano.  

 

Com a clonagem da ovelha Dolly, em 1997, abriu-se a possibilidade 

de clonagem de seres humanos dotados de genialidade e beleza excepcional, 

seleção de indivíduos sadios e imunes de doenças genéticas, produção de embriões 

previamente selecionados e crioconservados13, a fim de serem depois transferidos 

para o útero como reserva de órgãos.  

 

Na década de 80, em Houston, tentou-se inseminar vacas com 

embriões clonados, sem êxito todavia, porque os bezerros eram maiores do que o 

normal, alguns chegavam a ser gigantes.  

 

Em 1988 ocorreu a primeira clonagem bem sucedida em um 

mamífero, uma rata, feita pelos cientistas Kal Hill Mensee e Peter Hope. Os 

cientistas extraíram o núcleo de uma célula embrionária de uma rata cinzenta, e  o 

introduziram numa célula-ovo desnucleada de uma rata preta. O zigoto14 modificado 

foi introduzido no útero de uma rata branca, dando origem a três ratinhas cinzentas, 

idênticas à do embrião que doou o núcleo.  

 

Após 277 tentativas o embriologista lan Wilmut do Instituto Roslin na 

Escócia (Edimburgo) criou a ovelha Dolly (fig. 7), de forma assexuada e 

artificialmente. A ovelha Dolly era uma cópia idêntica de um mamífero adulto (ovino), 

usando núcleo ou carga genética de uma célula somática (célula mamária de uma 

ovelha) e sem participação de gameta masculino ou espermatozóide.  

 

                                                 
13 Refere-se aos embriões conservados a uma baixíssima temperatura.  
14 Trata-se da célula que resulta da união dos gametas (fecundação).  
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 fig. 7 

 

Descobriu-se que as células somáticas adultas são totipotentes e 

têm a capacidade de exprimir a totalidade da informação genética que caracteriza o 

indivíduo. No entanto, referidas células sofre agressões ao longo do tempo que 

danificam seu material genético e, por isso, não se pode garantir a integridade dos 

genes das células e os do clone. Assim, ter-se-ia a produção de clones 

aparentemente normais, mas com alterações em seus genes.  

 

É certo que a clonagem de animais pode ser útil terapeuticamente 

na obtenção de produtos farmacêuticos de origem orgânica, como por exemplo, os 

fatores de coagulação para terapias de hemofílicos. Aponta-se, nessa linha, a 

produção de uma ovelha transgênica, Dolly, que tinha em seu DNA um gene 

humano para produzir leite com proteínas humanas usada para tratamento de 

fibrose cística15. Para a produção de Dolly foram somadas duas técnicas: a 

clonagem e a manipulação genética. 

 

A Alemanha, em 1998, produziu o seu primeiro animal clonado, a 

bezerra Ushi. No Brasil, o primeiro animal clonado de célula embrionária foi a 

bezerra Vitória, que nasceu em 17 de março de 2001, na fazenda Sucupira, da 

Embrapa. Em 5 de fevereiro de 2004, nasce Vitoriosa, clonada de uma célula adulta, 

retirada da orelha da Vaca Vitória, após 293 dias de gestação no útero de outra 

vaca, que serviu de mãe de aluguel.  

 

                                                 
15 A fibrose cística também conhecida como Mucoviscidose, é uma doença genética autossómica (não ligada ao 
cromossoma X) e recessiva.  
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Em 27 de abril de 2002, nasce, na Fazenda Panorama, em 

Campinas, o bezerro Marcolino, o primeiro clone de célula somática de feto. Em 11 

de julho, nasce, em Jaboticabal, no hospital veterinário da UNESP, a bezerra Penta, 

o primeiro clone brasileiro gerado a partir de células de um animal adulto (vaca da 

raça Nelore).16 

 

 

1.2.4 O estágio atual da ciência no campo da clonagem humana  

 

 

A comunidade científica ficou agitada com a possibilidade de clonar 

seres humanos com a mesma técnica utilizada pelos cientistas de Edimburgo no 

caso da ovelha Dolly. O médico italiano Severino Antinori chegou a anunciar, em 

meados de 2001, que até o final do ano teria o clone de um ser humano, afirmando 

que o risco de anomalias, considerado entre 95% e 99%, seria de responsabilidade 

exclusiva dos pais. Ian Wilmut e Harry Griffin, do Instituto Roslin, destacaram a 

imensa temeridade e repugnância da utilização da técnica no estágio atual de 

conhecimento, relembrando a grande quantidade de anomalias produzidas nos 

animais submetidos às experiências, as inúmeras mortes ocorridas no processo e 

mesmo à imensa quantidade de embriões que teriam que ser produzidos, conforme 

Diniz M. H. (2009).  

 

Em novembro de 2001, conforme ZATZ (2002), a empresa 

Advanced Cell Technology divulgou ter obtido pela primeira vez a clonagem de 

seres humanos para fins terapêuticos. A empresa utilizou-se de embriões até o 14º 

dia de desenvolvimento, tal qual autorizado pelo Relatório Wamock. O experimento 

chegou a obter três embriões, que atingiram o estágio de quatro a seis células.  

 

O médico italiano Severino Antinori voltou à mídia mundial, em 

novembro de 2002, ao anunciar o nascimento do primeiro clone humano, em início 

de janeiro do ano seguinte, porém, não apresentou nenhuma comprovação científica 

                                                 
16 Jornal da Ciência. O bezerro Marcolino da USP é um clone de verdade. 2002. Disponível em: < 
http://www.jornaldaciencia.org.br/Detalhe.jsp?id=2033>. Acesso em: 25 nov 2011. 
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do experimento, o que levou a uma total descrença na veracidade de suas 

alegações por todo o meio científico.   

 

A empresa Clonaid anunciou, em 27 de dezembro de 2002, por 

intermédio da médica francesa Brigitte Boisselier, ter obtido o primeiro clone 

humano. Seria uma menina, chamada Eve, nascida do transplante de células de 

pele de uma mulher de 31 anos. Entretanto, os autores da divulgação não 

comprovaram a veracidade de suas alegações, nem chegaram a mostrar o bebê, o 

que levou ao total descrédito da comunidade científica e da sociedade em geral.  

 

Alguns cientistas sul-coreanos da universidade de Seul, em 

fevereiro de 2004, anunciaram ter clonado pela primeira vez embriões humanos com 

o objetivo de obtenção de células-tronco. Afirmaram que utilizaram 242 óvulos de 16 

doadoras para a experiência. Transferiram o núcleo de uma célula somática para um 

óvulo desnucleado da mesma doadora, obtendo 30 embriões. Esses embriões 

teriam se desenvolvido até o estágio de blástula, produzindo células-tronco de três 

tecidos do corpo humano, segundo afirmaram os cientistas de Seul. Após a 

divulgação do feito, afirmaram que seria uma completa loucura clonar bebês e que 

jamais tentaria produzir seres humanos clonados, em virtude das dificuldades e 

perigos de deformidades e anomalias existentes no processo de clonagem de 

animais. Porém, os resultados obtidos eram falsos, não havia sido criada nenhuma 

célula diferenciada. O anúncio de que se tratava de fraude deixou perplexos os 

cientistas e a sociedade mundial. 17 

 

Relata Diniz, M. H. (2009), que no campo da clonagem terapêutica, 

em alguns lugares no mundo como Reino Unido, Cingapura, Coréia, a pesquisa foi 

liberada. Os cientistas coreanos haviam anunciado a produção de células-tronco 

pela técnica da clonagem por transferência de núcleo, que se comprovou 

posteriormente tratar-se de uma fraude científica. O grupo anunciou também a 

criação de 11 linhagens de células diferenciadas compatíveis com os doadores do 

material genético. O feito chegou a ser publicado na respeitada revista científica 

                                                 
17 Fonte: Veja. Após mentir sobre clonagem humana, pesquisador sul-coreano clona coiotes. Out 2011. 
Disponível em: < http://veja.abril.com.br/noticia/ciencia/apos-mentir-sobre-clonagem-humana-pesquisador-sul-
coreano-clona-coiotes>. Acesso em: 25 nov 2011. 
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Science, mas para surpresa da comunidade científica mundial tratava-se de um 

grande embuste.  

 

A mesma equipe, em outubro de 2005, já havia feito um falso 

anúncio da criação de células diferenciadas criou um banco de pesquisa em células-

tronco. A pretensão era de fornecer novas linhagens de células-tronco embrionárias 

para pesquisa no mundo inteiro, inclusive para cientistas de países em que existam 

restrições para pesquisas nessa área, como por exemplo, os Estados Unidos. O 

centro pretende disponibilizar também células-tronco adultas e células do cordão 

umbilical. Com a criação desse banco, objetiva-se a cooperação mundial nas 

pesquisas com células-tronco, fornecendo material para a pesquisa da potencial 

utilização dessas células na terapia de doenças até então consideradas incuráveis. 

Entretanto, com a descoberta e ampla divulgação de que toda a experiência de foi 

uma mentira, o centro criado acaba por perder toda a credibilidade.18  

 

Cientistas da Universidade de Harvard, liderada por Douglas 

Melton, em 6 de junho de 2006 nos Estados Unidos, anunciou o início de 

experiências com embriões humanos obtidos por clonagem, visando o 

desenvolvimento de terapias para diabetes, para transtornos neurodegenerativos e 

para enfermidades relacionadas a distúrbios no sangue.19  

 

 

 

 

 

                                                 
18 Realmente, foi lastimável para o mundo científico afirmações tão sérias sem qualquer tipo de comprovação e, 
pior, muitas vezes com resultados falsos. Tais afirmações estão disponibilizadas nos textos abaixo: 
  José Roberto Goldim. Clonagem: aspectos biológicos e éticos. Disponível em: <http://www.bioetica. 
ufrgs.br/clone.htm>. Acesso em: 3 out. 2011.   
  Jonathan Amos. Cientistas clonam embriões humanos pela primeira vez. BBC Brasil. Disponível em: < 
http://www.bbc.co.uk/portuguese/ciencia/story/2004/02/040212_clonergmla.shtml >. Acesso em: 3 out. 2011.  
  Clipping. Cientistas sul-coreanos criam primeiro banco de células-tronco. Disponível em: 
<http://noticias.ambientebrasil.com.br/clipping/2005/10/19/21331-cientistas-sul-coreanos-criam-primeiro-banco-
de-celulas-tronco.html>. Acesso em: 3 out. 2011. 
19 A pesquisa será levada a efeito com fundos privados, já que a legislação norte-americana não permite a 
utilização de fundos públicos federais para financiar experiências em clonagem humana terapêutica 
Universia. em Harvard, tentativa de clonar embrião humano. Disponível em: 
<http://noticias.universia.com.br/ciencia-tecnologia/noticia/2006/06/07/439762/em-harvard-tentativa-clonar-
embrio-humano.html>. Acesso em: 3 out. 2011. 
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1.3 Normatizações pátrias inerentes à utilização de células-tronco 

embrionárias  

 

 

1.3.1 Código Civil de 1916  

 

 

A medicina e a engenharia genética, na época da promulgação do 

Código Civil de 1916, se encontravam pouco desenvolvidas, e não se conhecia 

sequer a técnica da fertilização in vitro. Desta forma, inexiste qualquer determinação 

expressa sobre a temática da clonagem humana no Código Civil de 1916. As 

questões que a clonagem humana suscita não encontram nenhuma resposta no 

diploma acima citado, em razão de se tratarem de novos problemas de natureza 

jurídico-privada, que surgiram com o desenvolvimento.  

 

O Código Civil de 1916 estabelecia o início da personalidade civil 

do nascimento com vida, mas protegia os direitos do nascituro desde a concepção, 

em seu artigo 4º.20  

 

 

1.3.2 Constituição Federal de 1988  

 

 

Um dos fundamentos do Estado brasileiro é o da dignidade da 

pessoa humana, consistindo na unificação de todos os direitos fundamentais, 

exigindo um aprofundamento valorativo que leve em consideração seu extenso 

sentido normativo constitucional, que não se reduza à proteção de direitos 

individuais tradicionais. O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana consiste no 

ponto central de onde se estendem todos os demais direitos fundamentais.  

 

                                                 
20 Tal diploma legal não apresentava expressa regulamentação acerca desses direitos, podendo-se vislumbrar a 
sua proteção apenas de forma esparsa em alguns artigos isolados. 
 “Art. 4. A personalidade civil do homem começa do nascimento com vida; mas a lei põe a salvo desde a 
concepção os direitos do nascituro.”  
Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L3071impressao.htm>. Acesso em: 3 out. 2011. 
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A Constituição em vigor reconhece e protege o direito geral de 

personalidade por intermédio do Princípio da Dignidade da Pessoa (artigo 1º, inciso 

III), que consiste em cláusula geral de tutela e concreção da personalidade humana, 

representando um princípio a partir do qual deve ser interpretado e aplicado todo o 

ordenamento pátrio.  

 

A Constituição Federal de 1988 traz enumerados, além da proteção 

à dignidade da pessoa humana, diversos outros direitos da personalidade (artigo 5º), 

que foram alçados à categoria de direitos fundamentais. O direito à vida confunde-se 

com a própria personalidade humana. A fonte primária de todos os outros bens 

jurídicos é a vida. O conteúdo do direito à vida abrange outros direitos, como o 

direito à dignidade humana, à privacidade, à integridade física, moral e o direito à 

existência. O direito à vida e o princípio da dignidade humana são inseparáveis, 

existindo conjuntamente, consistindo-se em reciprocamente intrínsecos.  

 

Os direitos da personalidade não estão dispostos apenas no artigo 

5º Constituição Federal, mas também em outros dispositivos esparsos, com a 

inclusão de princípios e direitos espalhados ao longo de todo o seu texto, que se 

relacionam diretamente à dignidade humana. 

 

Quanto à questão da clonagem humana podemos destacar 

algumas disposições em especial: a Constituição estabelece o direito à saúde como 

direito social fundamental em seu artigo 6º, impondo ao Estado, no artigo 196, o 

dever de garanti-Ia com a criação de medidas sociais e econômicas, objetivando a 

redução de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações 

e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.  

 

A garantia do direito à saúde, que decorre diretamente do direito à 

vida, impõe ao Estado o dever de instituir medidas que alcancem a igualdade social, 

garantindo-se o direito de acesso universal e igualitário às medidas de proteção à 

saúde.  
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Por sua vez, o § 4º do artigo 199 da Constituição Republicana de 

198821 estabelece norma programática relacionada à integridade física e à liberdade 

no campo da remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de 

transplante, atribuindo à lei a função de dispor sobre as condições e requisitos que 

facilitem a sua remoção, vedando qualquer espécie de comercialização.  

 

O dispositivo em epígrafe necessitava de regulamentação, que veio 

com a edição da Lei 8.489 de 1992, que dispôs sobre transplantes de órgãos, 

estabelecendo condições para a doação de órgãos, protegendo o corpo vivo e o 

cadáver, e posteriormente com a edição do Código Civil em 2002, que tratou da 

matéria em seus artigos 13 e 14.  

 

 

Art. 13. Salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do 

próprio corpo, quando importar diminuição permanente da 

integridade física, ou contrariar os bons costumes. 

Art. 14. É válida, com objetivo científico, ou altruístico, a disposição 

gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da morte. 

(Código Civil 2002) 

 

 

O inciso IX do artigo 5º, a Carta Magna determina a liberdade de 

expressão da atividade científica, independente de censura ou licença, 

estabelecendo como competência comum dos entes federativos proporcionarem os 

meios de acesso à cultura, educação e à ciência, no inciso V do artigo 23. Em seu 

artigo 218 estabelece norma programática, atribuindo ao Estado a promoção e o 

incentivo do desenvolvimento científico, da pesquisa e capacitação tecnológicas.  

 

A Constituição Federal nos incisos II e V do § 1º do artigo 225, 

abaixo transcritos, demonstram preocupação constitucional com a proteção dos 

                                                 
21 Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
[...] 
§ 4º - A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias 
humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de 
sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização. 
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direitos das gerações futuras e com a preservação da diversidade e integridade do 

patrimônio genético do país.  

 

 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 

dever de defendê-Io e preservá-Io para as presentes e futuras 

gerações.  

 

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder 

Público:  

[...]  

lI - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do 

País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação 

de material genético;  

[...]  

V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, 

métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade 

de vida e o meio ambiente; 

 

 

O patrimônio genético pode ser compreendido como o conjunto de 

elementos que constituem o DNA ou RNA22 responsável pela informação genética 

dos organismos.  

 

Barbas (1998) estabelece o conceito de patrimônio genético de 

forma mais ampla, como: 

 

 

O universo de componentes físicos, psíquicos e culturais que 

começam no antepassado remoto, permanecem constantes embora 

com naturais mutações ao longo das gerações, e que, em 

conjugação com fatores ambienciais e num permanente processo de 

                                                 
22 DNA: Ácido desoxirribonucléico / RNA: Ácido ribonucléico 
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interação, passam a constituir a nossa própria identidade e que, por 

isso, temos o direito de guardar e defender e depois de transmitir. 

(BARBAS, 1998, p. 17)  

 

 

A intenção inicial do legislador no inciso II do artigo 225, acima 

transcrito, seria a de atribuir à noção de patrimônio genético a de propriedade do 

povo brasileiro em relação aos bens e recursos dotados de material genético, 

visando à tutela do homem na sua integração com o meio ambiente, em razão de 

somente ter sido dada importância aos avanços na área da biologia e da genética. A 

partir da segunda metade da década de 1990, ou seja, após a promulgação da 

Constituição. Porém, a interpretação da Constituição deve ser feita de forma diversa 

do que os demais textos legislativos, cabendo ao intérprete extrair do texto as 

conclusões com base nos novos tempos e nas inovações tecnológicas atuais.   

 

Neste eito, a interpretação da norma no sentido de se incluir na 

tutela do inciso II a proteção da integridade e diversidade do patrimônio genético 

humano, como integrante da biodiversidade e da natureza, direito que engloba tanto 

a proteção do núcleo genético essencial particular de cada ser humano, como do 

patrimônio genético de toda a humanidade, que deve ser preservado para as 

presentes e futuras gerações, a exemplo do direito ao meio ambiente equilibrado 

estabelecido no caput do artigo 225 da Constituição Federal.  

 

A Lei nº 8.974/95 que regulamentava os incisos II e V do § 1º do 

artigo 225 da Constituição Federal, foi revogada pela Lei 11.105, sancionada em 24 

de março de 2005 (Lei de Biossegurança), que estabeleceu regulamentação 

expressa com relação à temática da clonagem humana.  

 

 

1.3.3 Lei 9.279/96  

 

 

Algumas empresas e cientistas apresentam interesse econômico na 

patente de genes descobertos e de genomas, visando à exclusividade em seu 
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estudo e manipulação. A exigência de pagamento de valores para o seu emprego 

acarreta a necessidade de sua regulamentação, por não se tratar de invenção não 

configura material não passível de patenteamento, cuja polêmica será tratada 

posteriormente.  

 

Os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial são 

tratados pela Lei 9.279 de 1996, são relevantes no estudo da clonagem humana, 

pois se a técnica vier a se tornar uma realidade, certamente surgirá o interesse de 

laboratórios e países em patentes de indivíduos inteiros, como já vem ocorrendo em 

relação aos genes.  

 

Conforme o preconizado na Lei 9.279 de 1996, em seu artigo 18, 

inciso III os seres humanos não são patenteáveis, impedindo que se proceda ao 

patenteamento dos genes humanos, ou mesmo do genoma integral do ser 

humano.23 Assim, o patenteamento de um ser humano seria uma prática atentatória 

dignidade humana, pois reduziria o ser humano à condição de coisa. Genes e seres 

humanos não poderiam se tomar propriedade de empresas, além de consistir em 

ofensa à dignidade humana, a autorização do patenteamento reduziria a troca de 

informações entre os pesquisadores, além de levar os cientistas a dirigirem seus 

estudos para a obtenção de lucro. 

 

Porém, vale ressaltar que as empresas privadas estariam muito 

mais propensas a investir grandes somas em dinheiro imprescindíveis para o 

desenvolvimento de remédios e tratamentos baseados em novas tecnologias, caso 

pudessem patentear o material genético humano.  

 

 

                                                 
23 O citado dispositivo legal veda o patenteamento, não só de seres humanos, como também de qualquer ser vivo, 
com exceção dos microorganismos transgênicos:  
Art. 18. Não são patenteáveis: 
[...] 
III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de 
patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação industrial - previstos no art. 8º e que não sejam mera 
descoberta. 
Parágrafo único. Para os fins desta Lei, microorganismos transgênicos são organismos, exceto o todo ou parte de 
plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma 
característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais. 
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1.3.4 A Resolução 196/96 do CNS  

 

 

Elaborada com bases internacionais (Código de Nuremberg de 

1947, Declaração dos Direitos do Homem de 1948, Declaração de Helsinki), a 

Resolução 196 do Conselho Nacional de Saúde já em seu preâmbulo, com base no 

indivíduo e na coletividade, incorpora os quatro princípios que servem de base à 

Bioética: autonomia, não maleficência, beneficência e justiça. Além de estabelecer 

normas éticas para pesquisa, determina especificamente as funções dos Comitês de 

Ética em Pesquisa e da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep), 

pertencente ao Ministério da Saúde.  

 

 

1.3.5 Instruções Normativas nº 8 e nº 9 da CTNBio de 1997  

 

 

A Instrução Normativa nº 8 da Comissão Técnica Nacional de 

Biossegurança de Manipulação Genética em Humanos e Clonagem em Humanos foi 

o primeiro diploma pátrio a tratar expressamente sobre a temática da clonagem no 

país, proibindo experimentos de clonagem radical através de qualquer.  

 

Já Instrução Normativa nº 9 reafirmou os princípios da resolução 

196/96, do Conselho Nacional de Saúde no que se refere à obrigatoriedade de 

respeito aos princípios básicos da Bioética: autonomia, não maleficência, 

beneficência e justiça.  

 

 

1.3.6 Código Civil de 2002  

 

 

O Código Civil de 2002 não traz norma específica relacionada à 

clonagem humana, bem como quanto às questões por ela suscitadas no campo do 

direito civil, omitindo-se sobre as suas repercussões no plano do direito de família e 
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sucessões. A exemplo do que já era estabelecido no Código Civil de 1916, em seu 

artigo 2º, determina a proteção aos direitos do nascituro desde a concepção.  

 

O novo Código Civil possui capítulo específico sobre os direitos da 

personalidade, que insere em poucos artigos algumas diretrizes básicas e 

estabelece expressamente a proteção de alguns direitos em espécie. O Código 

apresenta soluções, ainda que controversas, para alguns problemas que surgiram 

com o advento da reprodução assistida.  

 

Porém, em relação à clonagem o Código nada esclareceu, talvez 

porque a técnica, pelo que se sabe, ainda não vem sendo aplicada em seres 

humanos como ocorre com a fertilização in vitro e as inseminações artificiais, que 

dia após dia se tomam mais comuns, passando a ser utilizadas por um número cada 

vez maior de pessoas.  

 

Vale ressaltar os questionamentos trazidos por Kelch (2009):  

 

 

[...] como fica a questão se a clonagem humana vier a se tomar uma 

realidade entre nós? Como resolver os problemas criados nas 

relações de parentesco com a reprodução assexuada, e demais 

questionamentos no campo do direito de família, sucessões e até em 

relação aos registros públicos, considerando a ausência de normas 

sobre a matéria? Os modelos atuais são suficientes para o 

estabelecimento das relações jurídicas do clone humano? 

Poderíamos cogitar do surgimento de lacunas no ordenamento 

jurídico caso a clonagem venha a se tomar comum entre nós? Como 

proceder-se à colmatação dessa lacuna? Como os juízes decidiriam 

as questões de filiação, guarda, alimentos e sucessão do clone 

humano? O ordenamento jurídico se apresenta suficiente para que o 

magistrado possa suprir as lacunas? Como podemos resolver a 

questão? (KELCH, 2009, p. 73) 
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As normas de direito civil possuem a tipicidade aberta, decorrentes 

de uma construção que alcança na prática o significado das condutas concretas 

possíveis previstas no tipo, submetendo-as a uma valoração, que as considera 

consoante os reclamos da época, permite ao aplicador do direito utilizar a integração 

na solução dos problemas que vierem a surgir com a evolução da sociedade.24 O 

direito não pode se reduzir às normas, sendo ilusória a pretensão de alcançar-se 

uma unidade sistemática que seja capaz de englobar a totalidade do direito.  

 

 

1.3.7 A atual Lei de Biossegurança - Lei nº 11.105 de 2005 

 

 

Os incisos II, IV e V do § 1º do art. 225 da Constituição Republicana 

de 1988 foram regulamentados, especificamente, pela Lei nº 11.105 de 2005, que 

revogou o diploma anterior que dispunha sobre a temática da Biossegurança no 

Brasil.  

 

A nova Lei de Biossegurança dispôs expressamente acerca da 

questão da clonagem humana, conjuntamente com outros temas, que em razão de 

sua relevância e especificidade, deveriam ter deveriam ter sido disciplinados em 

documentos diversos. A Lei estabeleceu normas de segurança e mecanismos de 

fiscalização de atividades envolvendo organismos geneticamente modificados e 

seus derivados, criou o Conselho Nacional de Biossegurança, reestruturou a 

Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, dispôs sobre a Política Nacional de 

Biossegurança, e ainda abordou a questão da clonagem humana e das pesquisas 

com embriões.25  

 

Da superficial análise da mistura de temas que foram disciplinados 

pela Lei, percebe-se que são assuntos bem diversos, que mereceriam tratamento 

autônomo dado as suas peculiaridades. O seu tratamento num único diploma leva a 

uma indesejável fragmentação dos temas, situando-se na contramão da busca por 

                                                 
24 É o caso da clonagem humana, não havendo a obrigatoriedade de sua exata adequação a um determinado caso 
concreto. 
25 Devido à diversidade e complexidade dos assuntos, deveriam ser tratados em diplomas legais separados, 
respeitando as peculiaridades inerentes a cada um.  
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uma sistematização legislativa, o que já está trazendo inúmeros problemas. Alguns 

destes problemas serão abordados posteriormente. 
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2 ALGUMAS QUESTÕES ÉTICO-JURÍDICAS RELACIONADAS À UTILIZAÇÃO 

DAS CÉLULAS-TRONCO EMBRIONÁRIAS  

 

 

2.1 A dificuldade quanto à definição da natureza jurídica do embrião  

 

 

A doutrina diverge acerca dos entendimentos de quando o embrião 

poderia ser considerado pessoa humana, além de trazer inúmeros questionamentos 

acerca da dignidade do embrião enquanto pessoa humana, se assim o for 

considerado. O embrião é conceituado classicamente como o óvulo fecundado que  

o dará origem (fig. 8), sendo o produto da concepção. É assim chamado por alguns 

doutrinadores, como SCHEIDWEILER (2006), durante os três primeiros meses e 

considerado feto após este período.  

 

 fig. 8 

 

Leite (2005) admite que ao ser apreciado o embrião sob o aspecto 

da fertilização in vitro, ele é um ser humano em potencial, desde o momento da 

fecundação, tendo sob esta perspectiva direito ao respeito de sua dignidade, o que 

lhe impõe a limitação das experiências suscetíveis de lhe serem praticadas.  
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No entanto, segundo Sgreccia (1996) nestas constantes 

divergências, existem preocupações com possíveis desvios que este meio 

terapêutico pode trazer, tais como modificação da humanidade.  

 

Nesta esteira, a discussão se o uso de células-tronco provenientes 

de embrião, é ético ou não, envolve além dos referenciais utilizados na Bioética, a 

discussão sobre o início da vida, quais os atributos que conferem ao embrião o 

caráter de um ente moral e qual o momento em que ele se afirma como tal. O início 

da vida é bastante controverso e a Biologia provavelmente jamais conseguirá 

demarcá-la com exatidão.  

 

 

2.2 As pesquisas biomédicas envolvendo experimentos com seres humanos  

 

 

Sobre as pesquisas biomédicas envolvendo experimentos com seres 

humanos, Vieira, T. R. versa: “As pesquisas biomédicas são estudos ou 

experimentos praticados de forma organizada sobre o ser humano, objetivando o 

desenvolvimento dos conhecimentos biológicos ou médicos.” (VIEIRA, T. R, 2003, p. 

127) 

 

O consentimento escrito, livre e esclarecido do indivíduo, a 

ponderação entre riscos e benefícios, a relevância sócio-humanitária da pesquisa, a 

garantia de que os danos previsíveis serão evitados, a prevalência das 

probabilidades dos benefícios esperados sobre os riscos ou danos previsíveis, a 

reparação dos danos causados deve ser observada quando estamos lidando com a 

experiência científica em seres humanos. Sendo certo que o envolvido na pesquisa 

deve ser informado a respeito dos detalhes que a envolvem, e isso se explica pelo 

princípio da autonomia da vontade.  

 

O consentimento poderá ser revogado a qualquer tempo, sem que o 

paciente seja obrigado a dar uma razão ou sofra represálias. Por outro lado, deve 

partir do indivíduo sujeito à pesquisa ou de seu representante legal, ser livre, 

esclarecido e ser completo no sentido de informar ao paciente, principalmente, os 
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riscos da pesquisa, os métodos a serem empregados, a forma de ressarcimento das 

despesas, a indenização caso haja danos.  

 

Importante ressaltar que o consentimento obtido de forma correta e 

também informado legitima o ato médico ou de pesquisa como justo e eticamente 

correto, mas o consentimento não exime os pesquisadores de sua responsabilidade.  

 

Ressalta-se que no caso de pesquisas envolvendo embriões, o 

consentimento livre e esclarecido também é exigido, no entanto, ele é prestado pelo 

seu representante legal. Porém, Vieira, T. R. (2003) noticia que os genitores não 

podem decidir pelo menor, ou seja, que o consentimento não pode ser delegado. 

Assim, deveria ser criado um novo tipo negociaI para o consentimento pois o 

consentimento requer capacidade, forma e revogabilidade para explicitar a 

experiência, riscos e responsabilidade.26  

 

Na impossibilidade de se obter o consentimento livre e esclarecido, a 

experiência só poderá ser realizada se o Comitê de Ética e Pesquisa proferir parecer 

favorável.27  

 

A finalidade da pesquisa biomédica deve ser terapêutica, o que 

implica dizer que não é lícita a pesquisa em embrião sadio, apenas com o propósito 

de investigação, porque a pesquisa deve atender ao interesse do próprio doente, na 

tentativa de salvar a sua vida, restabelecer sua saúde ou aliviar o seu sofrimento.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 Esta afirmativa apenas seria válida caso os embriões fossem considerados sujeitos munidos de personalidade 
jurídica, o que inviabilizaria qualquer experimento envolvendo a manipulação de células-tronco embrionárias 
pela impossibilidade de participar da experimentação. 
27 Caso o embrião seja considerado portador de personalidade jurídica esta seria a solução para a viabilização de 
experimentos com células-tronco embrionárias.  
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2.3 O princípio da dignidade da pessoa humana e a pesquisa com células-

tronco embrionárias 

 

 

O Biodireito possui como um de seus principais objetivos a defesa 

jurídica das instâncias morais da vida em face das inovações científico-tecnológicas, 

tendo em vista a promoção da dignidade humana, assim, observa-se uma grande 

incidência de princípios fundamentais. 

 

Quando adentram as Constituições, os princípios ganham patamar 

constitucional, o que os torna fonte do sistema jurídico nacional. A doutrina 

especializada reconhece a existência de princípios implícitos e princípios expressos 

no texto constitucional, princípios constitucionais expressamente referidos e 

princípios constitucionais inferidos dos enunciados normativo-constitucionais. Ambos 

teriam igual dignidade jurídica, vinculando de igual maneira os destinatários. 

 

Atenta-se para o fato de que os princípios constitucionais podem 

colidir entre si, demandando do intérprete uma ponderação para que, em cada caso, 

possa prevalecer o princípio de maior importância e densidade, diante das 

circunstâncias fáticas e jurídicas apresentadas em cada situação a ser solvida pelo 

intérprete.  

 

A aplicação dos princípios no caso concreto, sempre dependerá da 

opção de valores que se pretende realizar. Por isso, deve-se entender que nem 

todos os princípios fundamentais são válidos apenas a primeira vista, por exemplo, 

jamais poderá ser restringido o princípio da dignidade da pessoa humana. 

 

Conforme Velasco (2007), o § 1º do artigo 5º, da nova Lei de 

Biossegurança refere-se ao consentimento dos genitores, seja para permitir a 

pesquisa com embriões inviáveis ou com embriões congelados há três anos ou 

mais. O Brasil, sendo um estado democrático de direito, deve assegurar que a 

autonomia privada de seus cidadãos seja cumprida, sempre tendo em vista o 

famoso princípio da dignidade da pessoa humana. 

 



 55 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no 

entender de Piovesan (2003), é o marco jurídico da transição democrática e da 

institucionalização dos direitos e garantias fundamentais. Esse estado democrático 

de direito pode ser visualizado desde o preâmbulo da Constituição de 1988 sendo 

destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a 

segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores 

supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. É nesse 

cenário que a Lei de Biossegurança insere sua base de justiça, segurança jurídica e 

bem-estar social.  

 

A Constituição da Republicana de 1988, em seu artigo 5º, garante o 

direito à vida, sendo esta inviolável. Já o Código Civil de 2002, trouxe expresso no 

artigo 2º que a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida 

(capacidade), pondo a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro 

(personalidade). Examinando o dispositivo, conclui-se que nascituro é o ser humano 

que já foi concebido e que irá nascer.  

 

Segundo Barboza (1993), o embrião humano apenas será 

considerado nascituro se estiver implantado no útero. Assim, o nascituro possui 

personalidade desde a concepção. Porém, sua capacidade jurídica está 

condicionada ao nascimento com vida. 

 

Conforme entendimento de Barroso: 

 

 

O embrião resultante da fertilização in vitro, conservado em 

laboratório: a) não é uma pessoa, haja vista não ter nascido; b) não é 

tampouco um nascituro, em razão de não haver sido transferido para 

o útero materno. As normas e categorias tradicionais do direito civil 

não se aplicam à fecundação extracorporal. (BARROSO, 2006, p. 

609) 
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Novamente, Velasco (2007) traz importantes considerações sobre a 

problemática envolvendo a utilização de células-tronco extraídas de embriões. O 

receio em se instrumentalizar o embrião não existiria, já que a Lei de Biossegurança 

no seu artigo 5º permite para fins de pesquisa e terapia, a utilização de células-

tronco embrionárias obtidas de embriões humanos produzidos somente pelo 

processo de fertilização in vitro, não permitindo a utilização de tais células-tronco 

extraídas de embriões produzidos com a finalidade de pesquisa.  

 

 

2.4 Os argumentos éticos favoráveis à utilização das células-tronco 

embrionárias  

 

 

O uso de células-tronco embrionárias para fins terapêuticos, obtidas 

de embriões descartados em clínicas de fertilização, segundo Zatz (2004), é 

defendido pelas inúmeras pessoas que poderão se beneficiar por esta técnica e pela 

maioria dos cientistas. As 63 academias de ciência do mundo que se posicionaram 

contra a clonagem reprodutiva defendem as pesquisas com células embrionárias 

para fins terapêuticos.  

 

Nos países onde a lei proíbe qualquer forma de clonagem 

terapêutica, os principais argumentos alegados a favor da proibição são que a célula 

obtida pela transferência de núcleo é um embrião potencial que, se fosse implantado 

em um útero, seria susceptível de desenvolver-se em um ser humano completo, 

além da possibilidade de se passar facilmente da clonagem terapêutica para a 

reprodutiva.  

 

Relata Zatz (2004), que caso a clonagem terapêutica pudesse abrir 

caminho para clonagem reprodutiva, existiria uma diferença intransponível entre os 

dois procedimentos, que é a implantação ou não em um útero humano. Caso 

pudesse qualquer célula humana ser teoricamente clonada e gerar um novo ser, 

poder-se-ia chegar ao exagero de achar que toda vez que tiramos a cutícula ou 

arrancamos um fio de cabelo, estaremos destruindo uma vida humana em potencial. 
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Afinal, o núcleo de uma célula da cutícula poderia ser colocado em um óvulo 

enucleado, inserido em um útero e gerar uma nova vida, pelo menos em tese.  

 

Por outro lado, a cultura de tecidos é uma prática comum em 

laboratório, apoiada por todos. A única diferença, no caso, seria o uso de óvulos 

(que quando não fecundados são apenas células) que permitiriam a produção de 

qualquer tecido no laboratório. Ou seja, em vez de poder produzir-se apenas um tipo 

de tecido, já especializado, o uso de óvulos permitiria fabricar qualquer tipo de 

tecido, conforme informa Zatz (2004).  

 

Ainda, relata Zatz (2004) que em relação à destruição dos embriões 

humanos, trata-se de cultura de tecidos a partir de embriões que seriam jogados  

fora, Isto é, jamais seriam introduzidos no útero. Continua, informando que 90% dos 

embriões gerados em clínicas de fertilização e que são inseridos em um útero, nas 

melhores condições, não geram vida. Além disso, as células obtidas de embriões de 

má qualidade, que não teriam potencial para gerar uma vida, mantêm a capacidade 

de gerar linhagens de células-tronco embrionárias e, consequentemente, tecidos 

que pode ser a chance de muitas moléstias serem tratadas e curadas (fig. 9).  

 

 

 

 

 fig. 9 
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2.5 Os argumentos éticos contrários à utilização das células-tronco 

embrionárias 

 

Os cientistas defendem que há razões para acreditar que os 

embriões são uma melhor fonte de células-tronco, pois podem se transformar em 

qualquer tipo de célula, embora ainda não se possa controlar esse processo. 

Alegam, ainda, que, embora a clonagem terapêutica gere a perda de muitos 

embriões, os ganhos obtidos na redução de doença e do sofrimento humano são 

maiores e superam o descarte de embriões.  

 

A questão anterior é muito controvertida, pois não se poderia permitir 

a utilização do ser humano como meio, como se pretende. Justifica-se que não seria 

moralmente condenável destruir os embriões, pois eles não têm a consciência e o 

desejo de ficar vivo, o que resulta numa conclusão lamentável a respeito da vida. 

 

A Organização Mundial da Saúde considera a clonagem humana 

eticamente inaceitável, por violar o princípio da dignidade humana, em termos de 

identidade genética, pois a pessoa jamais pode ser considerada como meio, mas 

somente como um fim em si mesmo.  

 

A utilização de uma quantidade imensa de embriões será 

necessária para a verificação do potencial curativo dessas células, que fatalmente 

serão destruídos nesse processo (fig. 10), já que a clonagem em questão não visa à 

reprodução humana, mas sim à criação de células-tronco embrionárias, a serem 

posteriormente transplantadas após a diferenciação celular. Os embriões criados, 

desta forma, seriam apenas utilizados para posterior transplante, ou seja, induzidos 

a se transformar em tecidos diferenciados específicos.  
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 fig. 10  

 

Segundo Loureiro (2006), o embrião não deveria, por consequência, 

ser considerado como coisa passível de ser comercializada e usada como meio para 

se atingir determinados fins. A coisificação do embrião não poderia ser tolerada pelo 

ordenamento jurídico. Por isso, o direito precisa se manifestar no sentido de criar 

normas coercitivas para o Biodireito de modo a exigir o respeito à dignidade da 

pessoa humana. Desta forma, os atos científicos seriam eticamente válidos desde 

que feitos segundo o respeito e a beneficência devidos ao ser humano em qualquer 

estágio. Isto porque um ser humano embrionário, fetal ou adulto é sempre um ser 

humano e nunca uma coisa; um embrião ou feto humano tem a dignidade de ser 

humano (ou pessoa em potencial) eticamente mais valioso que qualquer outra 

espécie vivente. Ele possui todos os genes humanos e está em via de vir a ser 

pessoa. 

 

 

2.6 A Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 3510 em face do polêmico 

artigo 5º da Lei 11.105/2005 (Lei da Biossegurança)  

 

 

Em 30 de maio de 2005, o Procurador-Geral da República, Cláudio 

Fonteles, protocolizou petição questionando a constitucionalidade do artigo 5° da Lei 

de Biossegurança, que permite sua utilização em pesquisas e terapias obtidas de 

embriões humanos excedentes das técnicas de fertilização in vitro.  
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O Procurador-Geral da República mostrou-se indignado com o 

tratamento normativo dado ao embrião humano crioconservado, excedente de 

fertilização in vitro. A utilização desse, em pesquisas e terapias, implicava, 

necessariamente, pelo menos ao tempo de promulgação da Lei e propositura da 

Ação Direta de Inconstitucionalidade, na destruição do embrião.  

 

Sob o argumento de que “a vida humana acontece na, e a partir da, 

fecundação”, o artigo 5° da Lei de Biossegurança ofenderia o artigo 1°, III, e o caput 

do artigo 5° da Constituição Federal. O membro da Procuradoria-Geral da República 

considera, pois, embriões humanos como seres constitucionalmente idênticos ao ser 

humano nascido, buscando, para tanto, auxílio em opiniões de médicos, geneticistas 

e biólogos.  

 

Interessante, ainda, destacar que não houve nenhuma opinião que, 

mais detidamente, se dedicasse a tecer argumentos jurídicos em colaboração aos 

apresentados por profissionais de outras áreas. Pela peça inicial da ADI, já podemos 

avaliar uma posição que se tem tornado cada vez mais comum no meio jurídico,que 

é a busca de certezas na Biologia.  

 

O julgamento da ADI nº 3.510 foi marcado para março de 2008, 

ocasião em que se manifestaram pela constitucionalidade do artigo 5° o Ministro 

(Relator) Carlos Ayres de Britto e a então Presidente do Supremo Tribunal Federal, 

Ministra Ellen Gracie. A seção foi suspensa em razão de pedido de vista do Ministro 

Carlos Alberto Menezes Direito.  

 

Retomado o julgamento em 28 de maio de 2008, os Ministros 

Menezes Direito e Ricardo Lewandowski votaram pela parcial procedência do pedido 

de inconstitucionalidade do artigo 5° da Lei de Biossegurança.  

 

A Ministra Cármen Lúcia Rocha e o Ministro Joaquim Barbosa 

julgaram improcedente. Pela improcedência manifestaram, também, os Ministros 

Eros Grau e Cezar Peluso, porém, com determinadas ressalvas, nos termos dos 

seus votos. O julgamento foi então suspenso e retomado no dia seguinte, 29 de 
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maio de 2008. Colhidos os votos dos demais Ministros (Min. Celso Mello, Min. Marco 

Aurélio e Min. Gilmar Mendes), o Supremo Tribunal Federal, por maioria e nos 

termos do voto do Relator, julgou improcedente o pedido constante na Ação Direta 

de Inconstitucionalidade nº 3.510 (fig. 11), vencidos parcialmente, em diferentes 

extensões, os Ministros Menezes Direito, Ricardo Lewandowski, Eros Grau, Cezar 

Peluso e Gilmar Mendes.  

 

 

 fig. 1128 

 

 

Todo esse percurso trilhado no julgamento da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade demonstra que o debate jurídico acerca da 

inconstitucionalidade do artigo 5° da Lei de Biossegurança foi acirrado e as 

divergências constantes nos votos dos Ministros do Supremo Tribunal Federal 

merecem ser destacadas.  

 

Importante salientar que foi fator primordial na decisão a 

diferenciação do tratamento jurídico dado ao nascituro daquele despendido ao 

embrião não gestado, pois enquanto o primeiro é centro de imputação normativa, 

passível de ser detentor de personalidade jurídica, o segundo, embora tutelado, não 

pode ser tratado como pessoa em sentido jurídico.  

 

                                                 
28 Cadeirante vibra após a declaração de constitucionalidade do artigo 5º da Lei de Biossegurança.  
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2.6.1 A Audiência Pública realizada na ADI 3510 

 

 

A Lei n° 9.868 de 1999, que normatiza o processo e julgamento da 

ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade 

perante o Supremo Tribunal Federal, no parágrafo 1° do seu artigo 9°, estabelece 

que:  

 

 

Em caso de necessidade de esclarecimento de matéria ou 

circunstância de fato ou de notória insuficiência das informações 

existentes nos autos, poderá o relator requisitar informações 

adicionais, designar perito ou comissão de peritos para que emita 

parecer sobre a questão, ou fixar data para, em audiência pública, 

ouvir depoimentos de pessoas com experiência e autoridade na 

matéria.  

 

 

Embora seja facultada ao Relator a determinação da realização de 

audiência pública para ouvir depoimentos de pessoas com experiência e autoridade 

nas matérias em que se entenda necessário esclarecimento, não há qualquer 

regulamentação a respeito do procedimento que deverá ser adotado nesse evento, 

pois, não há no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal nenhuma previsão 

relacionada a esse evento.  

 

A Procuradoria Geral da República solicitou na petição inicial da 

Ação Direita de Inconstitucionalidade a declaração de inconstitucionalidade do artigo 

5º da Lei de Biossegurança, bem como a realização de uma audiência pública, com 

fundamento no art. 9º, § 1º da Lei n° 9.868 de 1999. 

 

O Relator Ministro Carlos Ayres Britto, aceitou tal pedido, já que a 

matéria suscita numerosos questionamentos e entendimentos a respeito da tutela do 

direito à vida, determinou a realização da audiência pública, que além de subsidiar 

os Ministros do Supremo Tribunal Federal, possibilitaria maior participação da 

sociedade civil, conferindo mais legitimidade à decisão.  
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A escolha dos participantes da audiência pública ficou a cargo do 

autor, requeridos e interessados, que foram intimados a indicar pessoas com 

experiência e autoridade na matéria, em atendimento à exigência legal.  

 

Os especialistas participantes da audiência pública foram divididos 

em dois blocos que representavam posições opostas, isto é, um favorável à 

realização das pesquisas com células-tronco embrionárias e outro em sentido 

contrário.  

 

 

2.6.2 Os votos dos ministros do STF 

 

 

Segundo o extraído do texto de Campos (2008), os ministros 

proferiram seus votos nos resumidos termos abaixo: 

 

Min. Carlos Ayres Britto (relator): Relator da ADI 3510, o ministro 

Carlos Ayres Britto votou pela total improcedência da ação. Fundamentou seu voto 

em dispositivos da Constituição Federal que garantem o direito à vida, à saúde, ao 

planejamento familiar e à pesquisa científica. Destacou, também, o espírito de 

sociedade fraternal preconizado pela Constituição Federal, ao defender a utilização 

de células-tronco embrionárias na pesquisa para curar doenças. 

 

Qualificou a Lei de Biossegurança como um “perfeito” e “bem 

concatenado bloco normativo”. Sustentou a tese de que, para existir vida humana, é 

preciso que o embrião tenha sido implantado no útero humano. Segundo ele, tem 

que haver a participação ativa da futura mãe. No seu entender, o zigoto (embrião em 

estágio inicial) é a primeira fase do embrião humano, a célula-ovo ou célula-mãe, 

mas representa uma realidade distinta da pessoa natural, porque ainda não tem 

cérebro formado. Reportou, também, a diversos artigos da Constituição que tratam 

do direito à saúde (artigos 196 a 200) e à obrigatoriedade do Estado de garanti-la, 

para defender a utilização de células-tronco embrionárias para o tratamento de 

doenças. 
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Min. Ellen Gracie: a ministra acompanhou integralmente o voto do 

Relator. Para ela, não há constatação de vício de inconstitucionalidade na Lei de 

Biossegurança. “Nem se lhe pode opor a garantia da dignidade da pessoa humana, 

nem a garantia da inviolabilidade da vida, pois, segundo acredito, o pré-embrião não 

acolhido no seu ninho natural de desenvolvimento, o útero, não se classifica como 

pessoa.” 

 

Assinalou que a ordem jurídica nacional atribui a qualificação de 

pessoa ao nascido com vida. “Por outro lado, o pré-embrião também não se 

enquadra na condição de nascituro, pois a este, a própria denominação o esclarece 

bem, se pressupõe a possibilidade, a probabilidade de vir a nascer, o que não 

acontece com esses embriões inviáveis ou destinados ao descarte”. 

 

Min. Carlos Alberto Menezes Direito: Contrariamente ao Relator, o 

ministro Menezes Direito julgou a ação parcialmente procedente, no sentido de dar 

interpretação conforme ao texto constitucional do artigo questionado sem, 

entretanto, retirar qualquer parte do texto da Lei atacada. Segundo Menezes Direito, 

as pesquisas com as células-tronco podem ser mantidas, mas sem prejuízo para os 

embriões humanos viáveis, ou seja, sem que sejam destruídos. 

 

Em seis pontos salientados, o Ministro propõe ainda mais restrições 

ao uso das células embrionárias, embora não o proíba. Contudo, prevê maior rigor 

na fiscalização dos procedimentos de fertilização in vitro, para os embriões 

congelados há três anos ou mais, no trato dos embriões considerados “inviáveis”, na 

autorização expressa dos genitores dos embriões e na proibição de destruição dos 

embriões utilizados, exceto os inviáveis. Para o ministro Menezes Direito, “as 

células-tronco embrionárias são vida humana e qualquer destinação delas à 

finalidade diversa que a reprodução humana viola o direito à vida”. 

 

Min. Cármen Lúcia: a ministra acompanhou integralmente o voto do 

Relator. Relatou que as pesquisas com células-tronco embrionárias não violam o 

direito à vida, muito pelo contrário, contribuem para dignificar a vida humana. “A 

utilização de células-tronco embrionárias para pesquisa e, após o seu resultado 
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consolidado, o seu aproveitamento em tratamentos voltados à recuperação da 

saúde, não agridem a dignidade humana constitucionalmente assegurada.” 

 

Citou, ainda, que estudos científicos indicam que as pesquisas com 

células-tronco embrionárias, podem gerar qualquer tecido humano, não podem ser 

substituídas por outras linhas de pesquisas, como as realizadas com células-tronco 

adultas, e que o descarte dessas células não implantadas no útero somente gera 

lixo genético.  

 

Min. Ricardo Lewandowski: julgou a ação parcialmente procedente, 

votando de forma favorável às pesquisas com as células-tronco. No entanto, 

restringiu a realização das pesquisas a diversas condicionantes, conferindo aos 

dispositivos questionados na Lei interpretação conforme a Constituição Federal. 

 

Min. Eros Grau: na linha dos ministros Menezes Direito e Ricardo 

Lewandowski votaram pela constitucionalidade do artigo 5º da Lei de Biossegurança, 

com três ressalvas. Primeiro, que se crie um comitê central no Ministério da Saúde 

para controlar as pesquisas. Segundo, que sejam fertilizados apenas quatro óvulos 

por ciclo e, finalmente, que a obtenção de células-tronco embrionárias seja realizada 

a partir de óvulos fecundados inviáveis, ou sem danificar os viáveis.  

 

Min. Joaquim Barbosa: Acompanhou integralmente o voto do Relator 

pela improcedência da ação, ressaltou que a permissão para a pesquisa com células 

embrionárias prevista na Lei de Biossegurança não recai em inconstitucionalidade. 

Exemplificou que, em países como Espanha, Bélgica e Suíça, esse tipo de pesquisa 

é permitida com restrições semelhantes às já previstas na lei brasileira, como a 

obrigatoriedade de que os estudos atendam ao bem comum, que os embriões 

utilizados sejam inviáveis à vida e provenientes de processos de fertilização in vitro e 

que haja um consentimento expresso dos genitores para o uso dos embriões nas 

pesquisas. Para Joaquim Barbosa, a proibição das pesquisas com células 

embrionárias, nos termos da lei, “significa fechar os olhos para o desenvolvimento 

científico e os benefícios que dele podem advir”. 
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Min. Cezar Peluso: proferiu voto favorável às pesquisas com células-

tronco embrionárias. Ressaltou que as pesquisas não ofendem o direito à vida, 

porque os embriões congelados não equivalem a pessoas. Ele chamou atenção 

para a importância de que essas pesquisas sejam rigorosamente fiscalizadas e 

ressaltou a necessidade de o Congresso Nacional aprovar instrumentos legais para 

tanto. 

 

Min. Marco Aurélio: acompanhou integralmente o voto do Relator. 

Considerou que o artigo 5º da Lei de Biossegurança, impugnado na ADI, estaria em 

harmonia com a Constituição Federal, notadamente com os artigos 1º e 5º e com o 

princípio da razoabilidade. O artigo 1º estabelece, em seu inciso III, o direito 

fundamental da dignidade da pessoa humana e o artigo 5º, caput, prevê a 

inviolabilidade do direito à vida. Advertiu para o risco de o STF assumir o papel de 

legislador, ao propor restrições a uma lei que, segundo ele, foi aprovada com apoio 

de 96% dos senadores e 85% dos deputados federais. 

 

Observou que não há, quanto ao início da vida, baliza que não seja 

simplesmente opinativa, historiando conceitos, sempre discordantes, desde a 

Antiguidade até os dias de hoje. Para ele, “o início da vida não pressupõe só a 

fecundação, mas a viabilidade da gravidez, da gestação humana". Chegou a 

observar que, “dizer que a Constituição protege a vida uterina, já é discutível, 

quando se considera o aborto terapêutico ou o aborto de filho gerado com violência”. 

Concluiu: “a possibilidade jurídica depende do nascimento com vida”. Por fim, disse 

que jogar no lixo embriões descartados para a reprodução humana seria um gesto 

de egoísmo e uma grande cegueira, quando eles podem ser usados para curar 

doenças. 

 

Min. Celso de Mello: acompanhou o Relator pela improcedência da 

ação. Salientou que o Estado não pode ser influenciado pela religião. Enaltecendo o 

voto do Relator, assim versou: 

 

 

O luminoso voto proferido pelo eminente ministro Carlos Britto 

permitirá a esses milhões de brasileiros, que hoje sofrem e que hoje 
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se acham postos à margem da vida, o exercício concreto de um 

direito básico e inalienável que é o direito à busca da felicidade e 

também o direito de viver com dignidade, direito de que ninguém, 

absolutamente ninguém, pode ser privado. 

 

 

Min. Gilmar Mendes: o artigo 5º da Lei de Biossegurança é 

constitucional, porém, defendeu que a Corte deixasse expresso em sua decisão a 

ressalva da necessidade de controle das pesquisas por um Comitê Central de Ética 

e Pesquisa vinculado ao Ministério da Saúde. Ainda, descreveu que o Decreto 

5.591/2005, que regulamenta a Lei de Biossegurança, não supre essa lacuna, ao 

não criar de forma expressa as atribuições de um legítimo Comitê Central de Ética 

para controlar as pesquisas com células de embriões humanos.  

 

 

2.6.3 Os fundamentos da Ação Direta de lnconstitucionalidade nº 3.510 

 

 

A peça processual contém treze laudas e faz alusão aos artigos 1°, 

III, e 5° da Constituição Federal, a dignidade da pessoa humana e a inviolabilidade 

do direito à vida, respectivamente, como sendo os preceitos constitucionais 

inobservados no que diz respeito ao embrião humano.  

 

Como fundamentação para a inconstitucionalidade material, o 

Procurador-Geral da República desfia um rosário de autores especializados em 

Ginecologia, em Bioética, em Biologia Celular, em perícia em sexualidade humana e 

em cirurgia para, unidos em coro, dizerem que a vida humana acontece na, e a partir 

da fecundação e que, portanto, inadmissível seria o descarte de embriões.  

 

Interessante é que se esqueceu o Procurador-Geral de dizer que, 

mesmo na Medicina Genética, no estudo da Embriologia e da Biologia, há vozes 

dissonantes, que trazem outras tantas teorias divergentes.  
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Mas as teorias divergentes foram aclaradas pelo Ministro Relator ao 

atribuir à substanciosa audiência pública, acirrado debate entre duas correntes de 

pensamento. A primeira defende a idéia de que a vida começa desde a concepção, 

como proposto na peça inicial, e a segunda afirma que, embora o embrião in vitro 

seja algo vivo, não pode ser considerado como possuidor da mesma realidade que o 

nascituro. Para ilustrar o debate, o Ministro Relator transcreve o pensamento de 

duas cientistas, cada qual a defender uma corrente, o que confirma o que já 

dissemos: mesmo no campo da genética as divergências são acentuadas.  

 

A posição do Ministro Relator é bem razoável: “[...] a questão não 

reside exatamente em se determinar o início da vida do homo sapiens, mas em 

saber que aspectos ou momentos dessa vida estão validamente protegidos pelo 

Direito infraconstitucional e em que medida.”  

  

Também a resposta da Ministra Ellen Gracie é negativa. Eis um 

aspecto do seu voto: “Não há, por certo, uma definição constitucional do momento 

inicial da vida humana e não é papel desta Suprema Corte estabelecer conceitos 

que não estejam explícita ou implicitamente plasmados na Constituição Federal.” 

 

Tal posicionamento confirma o pensamento de que o Direito não 

deve ficar atrelado, para decidir, unicamente, à busca de certezas na biologia.  

 

 

2.6.4 A Ação Direta de lnconstitucionalidade nº 3.510 e a utilização de células-

tronco embrionárias  

 

 

Células-tronco embrionárias são células com capacidade para se 

diferenciar em qualquer tecido. O artigo 5° da Lei de Biossegurança não deixa 

dúvidas sobre a possibilidade de sua utilização em pesquisas.  

 

Conforme versa Freire de Sá:  
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[...] o Procurador-Geral da República preocupou-se com a 

experimentação médica de células-tronco embrionárias, mas não se 

ocupou de uma prática muito mais antiga e difundida, que também 

leva milhares de embriões à morte: a fertilização in vitro. (FREIRE 

DE SÁ, 2009, p. 156)  

 

 

Devido ao elevado custo para realização da fertilização in vitro, 

produz-se vários embriões por vez. Assim, os embriões excedentes são 

criopreservados para uma futura utilização.  

 

Portanto, alguns embriões serão implantados no útero materno e 

outros serão conservados como uma espécie de "reserva", caso a primeira 

implantação não seja bem sucedida. Dessa forma, o custo da técnica reduz um 

pouco, pois não será mais necessário estimular uma superovulação feminina, com 

retirada de óvulos maduros e inseminação posterior.  

 

Embora a Resolução CFM nº 1.358, de 1992, expresse que os 

embriões não serão descartados, não há donatários em número suficiente para 

receber os milhares de embriões criopreservados. Assim, mais cedo ou tarde serão 

mesmo descartados.  

 

Contudo, o artigo 13 do Projeto de Lei nº 1.184/2003, versa sobre 

Reprodução Humana Assistida, não permitindo que sejam feitos embriões em 

número superior a dois. Assim, no uso da técnica, mister se faz a produção e a 

transferência de apenas dois embriões por ciclo, não se permitindo, pois, a criação 

de novos embriões com o objetivo de congelá-los para uma futura e eventual 

oportunidade de sua inserção no útero feminino.  

 

Caso seja convertido em Lei, o referido Projeto corrigirá a 

incoerência do Ministério Público, que vê problemas na destruição de embriões 

utilizados em pesquisas, mas não entende ser problemática a morte de embriões 

excedentes nas clínicas de fertilização.  
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O Ministro Relator analisa a questão respondendo afirmativamente à 

pergunta que ele mesmo se fez, qual seja: “há base constitucional para um casal de 

adultos recorrerem a técnicas de reprodução assistida que incluam a fertilização 

artificial ou in vitro?”. Invoca a liberdade quanto ao planejamento familiar (artigo 226, 

§ 7°, da Constituição Federal de 1988). Seu voto é no sentido de que:  

 

 

I - a fertilização in vitro é peculiarizado meio ou recurso científico a 

serviço da ampliação da família como entidade digna da 'especial 

proteção do Estado' (base que é toda a sociedade);  

II - não importa, para o Direito, o processo pelo qual se viabilize a 

fertilização do óvulo feminino (se natural o processo, se artificial). O 

que importa é possibilitar ao casal superar os percalços de sua 

concreta infertilidade, e, assim, contribuir para a perpetuação da 

espécie humana.  

 

 

E conclui dizendo que ao casal não deve ser imposto o dever de 

utilizar-se de todos os óvulos ao final fecundados.  

 

A questão que pode ser novamente levantada, e que talvez seja o 

que realmente importa para a análise da ADI, é a dúvida quanto à situação do 

embrião como pessoa humana sujeito de direitos e obrigações jurídicas.  

 

A personalidade jurídica é centro de imputação normativa e, 

diferentemente do nascituro, a que o Direito atribui situações jurídicas, o embrião 

humano é passível de tutela, porém o ordenamento jurídico não lhe imputa situações 

jurídicas. Sobre esse aspecto o Ministro Carlos Britto expõe o entendimento de que 

pessoas físicas ou naturais abrangem tão-somente aquelas que sobrevivem ao parto 

feminino e por isso mesmo contempladas com o atributo a que o art. 2° do Código 

Civil Brasileiro chama de personalidade civil. Desta forma, se conclui que é preciso 

vida pós-parto para o ganho de uma personalidade jurídica.  

 

Quanto ao inciso I, do artigo 5°, a questão é quais os critérios para 

se definir um embrião como inviável? Estaríamos retomando à subordinação da 
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personalidade jurídica à viabilidade humana do Direito da Antigüidade? Embora 

pensemos na infelicidade do termo apresentado, acreditamos que só poderemos 

entender como inviáveis aqueles incapazes de desenvolvimento, por apresentarem 

anomalias incompatíveis com a vida, e não comprometimentos que evidenciem 

deficiências psicofísicas, sob pena de sua utilização configurar-se em eugenia 

negativa.  

 

O inciso II causa estranheza ao dispor que os embriões congelados 

há "três anos ou mais" serão os "premiados" com o status de cobaias de pesquisas 

genéticas. Por que "três anos ou mais"? A quantificação de anos de congelamento é 

estreita e leva-nos à conclusão de que estamos diante de política legislativa, sem 

qualquer explicação plausível.  

 

Em seu voto, o Ministro Carlos Ayres Britto trabalha com o risco da 

gradativa perda da capacidade reprodutiva e até da totipotência do embrião que 

ultrapassa certo período de congelamento. Demonstra o posicionamento de 

geneticistas que defendem a inviabilidade embrionária em razão do tempo de 

congelamento dos mesmos.  

 

Tal posicionamento é complicado por ser de cunho exclusivamente 

biológico. A afirmação de que a viabilidade de embriões congelados há mais de três 

anos é muito baixa, pode ser facilmente contestada. Um exemplo disso, em 10 de 

março de 2008 foi veiculado na Folha Online a seguinte notícia: “Embrião congelado 

por oito anos produz bebê.”29  

 

Por último, a determinação do § 1°, no sentido de ter por premissa a 

autorização dos genitores para que os embriões excedentes sejam objetos de 

pesquisa, demonstra a coisificação dos seres embrionários. Nesse compasso, eles 

pertencem aos progenitores, que têm total poder de disposição.  

 

Novamente, Freire de Sá expõe que: 

                                                 
29 O ginecologista José Gonçalves Franco Júnior, detentor do maior banco de criopreservação do país, onde os 
embriões de Maria Roseli ficaram também aposta na viabilidade dos congelados. Sua clínica já obteve 402 
nascimentos de bebês a partir de embriões criopreservados, a maioria acima de três anos de congelamento. 
Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/ciencia/ult306u380351.shtml>. Acesso em: 5 out 2011.  
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Uma das formas de se proteger os embriões é limitar, quanto ao 

número, sua produção in vitro e, nas pesquisas com embriões 

excedentes, realizadas em nome do avanço científico, impedir a 

prática de eugenia liberal, já que os "novos príncipes" são aqueles 

que detêm o grande capital e aqueles que manipulam os meios de 

comunicação, na crença de que somos um auditório desqualificado 

e, portanto, suscetíveis à sedução do discurso fácil e unilateral. 

(FREIRE DE SÁ, 2009, p. 160) 

 

 

Segundo a Ministra Ellen Gracie, a Lei de Biossegurança traz 

mecanismos de proteção ao embrião humano ao restringir o uso dos mesmos às 

atividades de pesquisa e de terapia; ao utilizar aqueles excedentes das técnicas, vez 

que não aproveitados no tratamento; ao dispor que a pesquisa somente poderá ser 

feita no embrião considerado inviável, inclusive com fixação de lapso temporal que 

denote a impossibilidade de transferência do mesmo (o que foi objeto de críticas de 

nossa parte); ao determinar imprescindível o consentimento dos genitores para a 

realização da pesquisa; e, por fim, ao categorizar como crime a comercialização de 

embriões humanos e a engenharia genética no mesmo, em célula germinal ou 

zigoto.  

 

Já o Ministro Ricardo Lewandowski reconheceu o problema na 

utilização de células-tronco embrionárias em pesquisas científicas, uma vez que elas 

“ensejam profundas interrogações acerca da natureza e do fim da vida humana, dos 

limites da manipulação do patrimônio genético da humanidade e, ainda, do 

significado de nossa existência coletiva”  

 

No plano jurídico-positivo brasileiro, admitiu o Min. Lewandowski que 

há fortes razões normativas para se defender os argumentos de que a vida tem 

início a partir da concepção. Isso porque, o artigo 4°, 1, da Convenção Americana de 

Direitos Humanos estabelece que toda pessoa tem direito que se respeite a sua 

vida. Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde a concepção. Assim, 

sendo o Brasil signatário de tal Convenção, em virtude da ratificação datada de 25 
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de setembro de 2002, tal norma ingressou no ordenamento jurídico nacional não 

como simples lei ordinária, mas como regra de caráter supra legal ou, até mesmo, 

como norma dotada de dignidade constitucional, segundo recente entendimento 

empossado por magistrados desta Suprema Corte.  

 

Portanto, outra não foi à conclusão do Min. Lewandowski senão a de 

que, do ponto de vista estritamente legal, a vida começa na concepção, isto é, a 

partir do encontro do espermatozóide com o óvulo, independentemente do local de 

tal encontro, seja in utero, seja in vitro. Para ele, “[...] o debate deve centrar-se no 

direito à vida entrevisto como um bem coletivo, pertencente à sociedade ou mesmo 

à humanidade como um todo, sobretudo tendo em conta os riscos potenciais que 

decorrem da manipulação do código genético humano."  

 

A premissa da qual partiu a tese empossada pelo Min. Lewandowski 

na defesa do direito à vida é, preponderantemente, política, o que deve ser 

repensado, pois a tutela da vida biológica se difere da vida juridicamente tutelada. A 

vida resguardada no artigo 5°, caput da Constituição da República do Brasil, é um 

direito na medida em que é encarada como uma esfera de liberdade individual que 

permite com que a pessoa dela possa usufruir e assumir a sua existência enquanto 

ser irrepetível.  

 

Tratar a vida como um bem coletivo, pertencente à sociedade ou 

mesmo à humanidade, é encará-Ia, sob um enfoque político, que pode revelar um 

dever, isto é, uma esfera de não-liberdade imposta ao indivíduo por meio da 

obrigação de viver.  

 

A Ministra Cármen Lúcia Antunes Rocha evidenciou essa percepção 

ao estabelecer que a inviolabilidade do direito à vida, questionada pelo Procurador-

Geral da República, não pode ser interpretada a partir da idéia de direito absoluto. 

Desse modo, nega que a Lei n. 11.105/2005 ofenda o direito à vida, mencionado no 

texto constitucional, pois:  
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“A Constituição garante não apenas o direito à vida, mas assegura a 

liberdade para que o ser humano dela disponha liberdade para se 

dar ao viver digno. Não se há falar apenas em dignidade da vida para 

a célula-tronco embrionária, substância humana que, no caso em 

foco, não será transformada em vida, sem igual resguardo e respeito 

àquele princípio aos que buscam, precisam e contam com novos 

saberes, legítimos saberes para a possibilidade de melhor viver ou 

até mesmo de apenas viver.” 

 

 

Entendemos que a forma como a vida humana foi tratada merece 

ser rediscutida, uma vez que ela não se confunde com direitos imputados às 

pessoas na sua existência compartilhada. Se hoje o discurso político e jurídico no 

Estado brasileiro assenta-se em pilares democráticos, é evidente que o povo pode, 

por meio de um processo legislativo legítimo, deliberar sobre a utilização de 

embriões excedentes de técnicas de fertilização in vitro sem que isso afronte o 

direito constitucional à vida.  

 

Outro argumento empossado pelo Procurador-Geral e que foi 

enfrentado pelo Ministro Lewandowski trata-se da dignidade humana, resguardada 

no Direito brasileiro como fundamento da República (artigo 1°, III, CR/88). Para o 

Min. Lewandowski, a dignidade humana não pode ser trabalhada como regra nem 

como princípio, mas deve ser compreendida como postulado, isto é, uma 

metanorma que estabelece a maneira pela qual as outras normas devem ser 

aplicadas. Assim, assumiu a dignidade humana como sendo a matriz unificadora dos 

direitos fundamentais, a começar pela tutela jurídica da vida, que não pode ser 

considerada um bem jurídico atribuído à determinada pessoa, mas como um valor 

que diz respeito à coletividade. Portanto, a dignidade é um valor que transcende a 

pessoa compreendida como ente individual, consubstanciando verdadeiro parâmetro 

ético de observância obrigatória em todas as interações sociais.   

 

Uma vez mais argumentos valorativos são empossados pelo Min. 

Lewandowski na defesa da dignidade humana como postulado. Tratar a dignidade 

humana como uma metanorma é colocá-la sobre um patamar hierárquico normativo 
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que na ordem constitucional não deve subsistir. A dignidade humana é um princípio 

constitucional que concorre com os demais princípios componentes do sistema 

constitucional, de modo a ser com eles compatíveis.  

 

Admitindo também a dignidade humana como um valor absoluto e 

buscando em Kant a sua fundamentação filosófica (o homem como fim em si 

mesmo), Cármen Lúcia sustentou, por outro lado, que a utilização de células-tronco 

embrionárias em tratamentos voltados à recuperação da saúde não agridem a 

dignidade humana, mas, ao contrário, valoriza-a, posto que, seria melhor o 

aproveitamento dos embriões nas pesquisas do que descartá-los, pois assim os 

embriões estariam sendo utilizados para a dignidade da vida.  

 

A partir da compreensão do direito à vida como um bem coletivo e 

de dignidade como postulado, várias ponderações limitativas do texto normativo 

foram apresentadas pelo Ministro Lewandowski, dentre as quais sobressai o limite 

temporal de congelamento posto pelo legislador para a utilização dos embriões 

crioconservados. Dispôs o artigo 5°, II, da Lei n. 11.105/2005 que os embriões a 

serem utilizados nas pesquisas serão aqueles congelados há três anos ou mais, na 

data da publicação da Lei, ou que, já congelados na data da publicação dela, depois 

de completarem três anos contados a partir da data de congelamento.  

 

É inegável que a limitação temporal imposta pelo legislador nesse 

inciso está um tanto quanto confusa e perde a integridade que a norma deveria 

efetivar, pois, de acordo com o texto da Lei, os embriões que forem congelados 

depois da data da publicação da Lei não poderão ser utilizados em tais pesquisas, 

ainda que há mais de três anos.  

 

Porém, não foi a isso que se ateve o Ministro Lewandowski. Para 

ele, essa limitação de três anos afigurou-se infundada, sem sentido e destituído de 

justificativa razoável, pois não há qualquer explicação lógica para conferir-se 

tratamento diferenciado aos embriões tendo em conta apenas os distintos estágios 

da criopreservação em que se encontram. E partindo da concepção de direito à vida 

e de dignidade humana, concluiu que, havendo a possibilidade de embriões 

criopreservados há mais de treze anos logrado sobreviver hígidos e transformado 
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em crianças saudáveis, apenas os embriões inviáveis, isto é, aqueles que tiveram o 

seu desenvolvimento interrompido por ausência espontânea de clivagem após 

período superior a vinte e quatro horas contados da fertilização dos ovócitos é que 

podem ser utilizados em tais pesquisas.  

 

Ao contrário da tese defendida por Lewandowski, a Ministra Cármen 

Lúcia acatou o lapso temporal previsto no artigo 5°, lI, da Lei n. 11.105/2005, 

afirmando que o prazo de três anos nela estabelecido decorre do fato de que após 

esse período o sucesso da utilização do embrião congelado se torna pequeno, de 

modo a não haver problemas quanto à utilização dos embriões, nos termos da Lei, 

e, conseqüentemente, sem ofensa ao direito à vida.  

 

Por fim, o Ministro Ricardo Lewandowski posicionou-se pela parcial 

procedência do pedido formulado na Ação Direta de lnconstitucionalidade, mantendo 

a constitucionalidade do texto normativo sem redução, não obstante, conferiu ao 

mesmo a seguinte interpretação:  

 

 

i) art. 5°, caput. as pesquisas com células-tronco embrionárias 

somente poderão recair sobre embriões humanos inviáveis ou 

congelados logo após o início do processo de clivagem celular, 

sobejantes de fertilizações in vitro realizadas com o fim único de 

produzir o número de zigotos estritamente necessário para a 

reprodução assistida de mulheres inférteis;  

ii) inc. I do art. 5°: o conceito de 'inviável' compreende apenas os 

embriões que tiverem o seu desenvolvimento interrompido por 

ausência espontânea de clivagem após período superior a vinte e 

quatro horas contados da fertilização dos oócitos;  

iii) inc. II do art. 5°: as pesquisas com embriões humanos congelados 

são admitidas desde que não sejam destruídos nem tenham o seu 

potencial de desenvolvimento comprometido;  

iv) a realização de pesquisas com as células-tronco embrionárias 

exige o consentimento 'livre e informado' dos genitores, formalmente 

exteriorizado;  
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v) § 2° do art. 5°: os projetos de experimentação com embriões 

humanos, além de aprovados pelos comitês de ética das instituições 

de pesquisa e serviços de saúde por eles responsáveis, devem ser 

submetidos à prévia autorização e permanente fiscalização dos 

órgãos públicos mencionados na Lei 11.105, de 24 de março de 

2005.  

 

 

A Ministra Cármen Lúcia Antunes Rocha julgou improcedente o 

pedido declaratório de inconstitucionalidade, considerando válidos os dispositivos 

normativos questionados, mas apresentou interpretação quanto à palavra terapia 

incluída no caput e no 2° do artigo 5°, de modo que essa somente poderá se referir a 

tratamento levado a efeito por procedimentos terapêuticos cuja utilização tenha sido 

consolidada pelos métodos de pesquisa científica aprovada nos termos da 

legislação vigente.  

 

Declarou, também, a constitucionalidade do artigo 5° da Lei n. 

11.105/2005, o Ministro Eros Grau, mas apresentou ponderações interpretativas ao 

mencionado dispositivo normativo, sendo algumas delas interessante notar.  

 

O Ministro Eros Grau deixa claro que no contexto da Lei nº 

11.105/2005 o embrião é apenas o óvulo fecundado fora do processo de 

desenvolvimento vital, posto que congelado e à margem de qualquer movimento que 

possa caracterizar a formação da existência. Assim, afirmou que "não há vida 

humana no óvulo fecundado fora de um útero que o artigo 5° da Lei n. 11.105/2005 

chama de embrião. A vida estancou nesses óvulos". Dessa forma, afirmou que "não 

tem sentido cogitarmos em relação a esses 'embriões' [...], nem de vida humana a 

ser protegida, nem de dignidade atribuível a alguma pessoa humana."  

 

Não obstante, Eros Grau, igualmente aos demais julgadores, 

evidenciou a preocupação com a ausência de normatização das práticas 

decorrentes da reprodução humana assistida no Brasil, ficando a cargo do Supremo 

Tribunal Federal estabelecer limites para as pesquisas e terapias mencionadas no 

artigo 5° da Lei nº 11.105/2005, conferindo a elas coerência com a Constituição. 
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Chegou a uma conclusão interessante quanto aos embriões a serem utilizados nas 

pesquisas mencionadas no artigo 5°. Igualmente à conclusão de Lewandowski, Eros 

Grau empossou a interpretação de que os embriões tidos como inviáveis, ou seja, 

aquele cujo desenvolvimento tenha cessado por ausência não induziu da de divisão 

após o período superior a vinte e quatro horas, poderiam ser utilizados 

indiscriminadamente para a extração de células-tronco. Ao contrário, aqueles que 

não o forem somente poderiam ser utilizados caso não decorresse a sua destruição.  

 

Ora, se o embrião, como dito pelo próprio Ministro Eros Grau, não 

tem vida humana a ser protegida nem dignidade inerente à pessoa humana, por que 

os embriões viáveis não poderiam ser destruídos para a obtenção de células-tronco?  

 

Interessante notar que essa posição assumida por Eros Grau de não 

destruição do embrião viável não foi algo isolado, posto que Menezes Direito ao 

julgar parcialmente procedente o pedido constante na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade afirmou que as pesquisas deveriam ser mantidas, sem que 

houvesse a destruição dos embriões humanos viáveis.  

 

O Ministro Cezar Peluso também julgou improcedente o pedido 

contido na Ação Direta de Inconstitucionalidade e algumas características peculiares 

do seu voto merecem destaque. Para ele, o caso em análise demanda a 

reconstrução ou, propriamente, a construção dos conceitos de vida e de pessoa "nos 

supremos limites materiais do ordenamento constitucional. Desse modo, a pergunta 

nevrálgica a ser respondida pela Corte no julgamento da ADI era se a tutela 

constitucional da vida se aplica, na integralidade do seu alcance, à classe dos 

embriões, e mais especificamente, à dos embriões inviáveis e aos crioconservados.  

  

Com o intuito de oferecer resposta a tal problemática, posicionou-se 

no sentido de que a tutela da vida constante no artigo 5° da Constituição brasileira 

não pode dissociar-se do pressuposto da condição humana, isto é, de seres 

viventes, de pessoa. E embrião crioconservado não é pessoa e nem possui vida 

atual. Desse modo, "como, para efeito da ampla e integral tutela outorgada da 

Constituição da República, deve haver vida, e vida de pessoa humana, a falta de 
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qualquer um dos componentes desta conjunção invalida o fundamento básico da 

demanda". 

 

Ainda que admita não ser o embrião pessoa, do Min. Peluso 

apresentou-se convencido de que os embriões devem ser tratados com certa 

dignidade por força de retilínea imposição constitucional.  

 

Finalmente, Gilmar Mendes alertou os demais ministros para o fato 

de que, no Brasil, somente o artigo 5° da Lei de Biossegurança trata da questão 

embrionária, ao passo que outros países da América e da Europa (como exemplo, a 

legislação espanhola) tratam o assunto em legislação mais consistente, o que foi 

motivo de críticas por parte do referido julgador.  

 

Para o Ministro Gilmar Mendes, dar ao artigo 5° da Lei de 

Biossegurança uma interpretação conforme a Constituição é a maneira mais hábil a 

solucionar o impasse por ela gerado e não acatar o pedido contido na ADI. Foi, 

também, enfático ao afirmar que a declaração de inconstitucionalidade do artigo 5° 

da Lei de Biossegurança causaria um vazio jurídico, danoso à ordem jurídica:  

 

 

“O vazio jurídico a ser produzido por uma decisão simples de 

declaração de inconstitucionalidade/ nulidade dos dispositivos 

normativos impugnados torna necessária uma solução diferenciada, 

uma decisão que exerça uma 'função reparadora' ou, como esclarece 

Blanco de Morais, de restauração corretiva da ordem jurídica afetada 

pela decisão de inconstitucionalidade.”  

 

 

Gilmar Mendes também chamou a atenção para o fato de a 

legislação de outros países estabelecer uma cláusula de subsidiariedade de forma a 

permitir as pesquisas com embriões humanos nos casos em que outros meios 

científicos não sejam adequados ao fim a que se destinam. Assim, teceu críticas no 

sentido de que "a lei brasileira deveria conter dispositivo explícito nesse sentido, 

como forma de tratamento responsável sobre o tema".  
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3 A QUESTÃO DO PATENTEAMENTO DAS CÉLULAS-TRONCO 

EMBRIONÁRIAS (MATERIAL GENÉTICO) 

 

 

Conforme Fernandes (2008)30, células-tronco representam a 

possibilidade de esclarecer muitos dos mistérios do corpo humano e de oportunizar 

novas terapias para doenças até hoje incuráveis. Por outro lado, existem os receios 

motivados por questões éticas na utilização de tais terapias, principalmente no que 

concerne à utilização de células-tronco embrionárias.  

 

Enfoca, ainda que ciência não poderia ser impedida de se 

desenvolver, de buscar amenizar o sofrimento e salvar vidas. Por sua vez, os 

investimentos econômicos são fundamentais para que as pesquisas científicas 

ocorram. A relação de dependência entre a produção científica e os investimentos 

em pesquisa e desenvolvimento e as questões Bioéticas decorrentes do possível 

patenteamento de células-tronco toma esta questão de interesse mundial.  

 

A biotecnologia e a Medicina deflagram debates públicos e 

questionamentos de ordem ética, moral, legal, e científica, em um viés 

multidisciplinar, os quais assumem uma nova forma de pensar. Como, por exemplo, 

a adequação ou não do patenteamento de células-tronco humanas.  

 

 O Direito tem uma participação efetiva neste processo, a começar 

pela compreensão da complexidade deste tema, para, então, propor a sua 

adequada normatização. Porém, o Direito não poderá auxiliar na solução dos 

dilemas bioéticos somente através da criação de leis.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
30 FERNANDES, M. S. Células-tronco humanas e as patentes. Rev HCPA 2008. Disponível em: < 
seer.ufrgs.br/hcpa/article/download/7220/4595>. Acesso em: 25 nov 2011. 
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3.1 A genética humana e o direito de patentes  

 

 

Conceituando a patente Freire de Sá versa que: 

 

 

[...] patente é um título outorgado pelo poder público àquele que 

desenvolveu uma invenção, objetivando sua exclusiva exploração 

industrial, embora, por si só, não conceda ao titular o direito de 

exploração comercial, restringindo-se a conferir-lhe a faculdade de 

proibir que outros o façam. (FREIRE DE SÁ, 2009, p. 242) 

 

 

A Lei de Propriedade Industrial foi promulgada no Brasil, em 14 de 

maio de 1996 sob o número de Lei nº 9.279. A citada legislação é clara ao afirmar 

que apenas a invenção será patenteável. O artigo 8°31 distingue três requisitos 

essenciais à invenção: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.  

 

A novidade não pode ser acessível ao público antes da data do 

pedido da patente, logo, deve ser original. O conhecimento acessível ao público por 

qualquer meio é denominado estado da técnica ou arte prévia. Assim, a novidade 

implica no distanciamento do estado da técnica.  

 

O artigo 1232 da citada Lei não considera como estado da técnica a 

divulgação, da invenção ou do modelo de utilidade, ocorrida durante os doze meses 

antecedentes à data de depósito ou a da prioridade do pedido de patente.  

 
                                                 
31 Art. 8º É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação 
industrial. 
32 Art. 12. Não será considerada como estado da técnica a divulgação de invenção ou modelo de utilidade, 
quando ocorrida durante os 12 (doze) meses que precederem a data de depósito ou a da prioridade do pedido de 
patente, se promovida: 
        I - pelo inventor; 
        II - pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, através de publicação oficial do pedido de 
patente depositado sem o consentimento do inventor, baseado em informações deste obtidas ou em decorrência 
de atos por ele realizados; ou 
        III - por terceiros, com base em informações obtidas direta ou indiretamente do inventor ou em decorrência 
de atos por este realizados. 
        Parágrafo único. O INPI poderá exigir do inventor declaração relativa à divulgação, acompanhada ou não 
de provas, nas condições estabelecidas em regulamento. 
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A atividade inventiva, embora seja semelhante, não pode ser  

confundida com a novidade. Sendo novidade a invenção considerada inédita, já a 

atividade inventiva é a modificação criativa do estado da técnica conhecida. Neste 

sentido, a atividade inventiva é a introdução criativa da novidade, é a obtenção não 

óbvia de uma nova solução para um determinado problema.   

 

Além dos requisitos anteriores, a invenção para ser patenteável deve 

possuir aplicação industrial, podendo ser utilizada ou produzida em indústria (artigo 

1533), entendendo-se essa como qualquer atividade física de caráter técnico, distinto 

do campo artístico. Assim, se exige criação intelectual de aplicação prática ou 

industrial, não se aceitando a patente de algo preexistente, ainda que ignorado.  

 

A diferença entre a invenção, que pressupõe criação do novo, e a 

descoberta, que apenas reconhece fenômenos ou características existentes, mas 

ainda não revelados é nítida. Por essa razão admite-se a patente de 

microorganismos transgênicos, por esses agruparem os requisitos de novidade, 

atividade inventiva e aplicação industrial.  

 

Freire de Sá (2009) informa que a noção de descobrimento tem sido 

utilizada para excluir do patenteamento os produtos e substâncias obtidas pelo 

homem em sua intervenção direta. Este argumento foi utilizado especialmente para 

excluir a matéria viva natural preexistente. Não obstante o princípio da não 

patenteabilidade das substâncias naturais se encontrar em quase todos os sistemas 

de patentes, sua justificação e sua exata extensão são muito variáveis.  

 

A assertiva acima se refere a não cumprem com as condições de 

patenteabilidade pela ausência de novidade ou de atividade inventiva. Também os 

fenômenos e forças naturais não são invenções, mas servem evidentemente como 

fundamento às invenções que as aplicam e que se pode patentear.  

 

Desta forma, não haveria atividade inventiva no mapeamento, 

sequenciamento e descrição do genoma de qualquer organismo vivo, o que vedaria, 

                                                 
33  Art. 15. A invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando 
possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria.  
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portanto, seu patenteamento. A mesma vedação não abrangeria as técnicas de 

mapeamento e seqüenciamento do genoma, conforme Freire de Sá (2009).  

 

Patentear não implica em apropriação, mas em um direito de excluir 

que outros explorem comercialmente a aplicação de determinada invenção. A 

patente divulga o conhecimento, tornando-o público. Assim, várias novas técnicas 

podem ser desenvolvidas a partir dessa divulgação.  

 

A idéia de que substâncias naturais não podem ser patenteadas é, 

no mínimo, simplista e, sem dúvida, longe da realidade. Há substâncias que, embora 

existentes na natureza, não se encontram isoladas, mas em um conjunto complexo 

de moléculas ou matérias.  

 

 A chave está no fato de que a patente é concedida não ao produto 

em seu estado natural (que costuma estar mesclado com inúmeras outras 

substâncias), mas no produto isolado e purificado. Nesta situação haverá atividade 

inventiva.  

 Dessa forma, argumentam alguns, o isolamento da substância é 

considerado atividade inventiva e sua novidade diz respeito à inexistência da mesma 

naquele estado que permite sua utilização.  

 

Ao lado da controvérsia acerca da patenteabilidade dos dados 

genéticos, parece haver certo consenso de que o isolamento de proteínas pode dar 

ensejo à sua patente. Há certo contra-senso nessa aceitação. As proteínas 

produzidas pelo corpo humano são codificadas pelo DNA. Dessa forma, não há 

diferença sensível entre se patentear os dados proteômicos e os dados genéticos, já 

que estes darão origem àqueles.  

 

 O simples sequenciamento do material genético, por si só, não 

caracteriza atividade inventiva, pois apenas expõe um conhecimento, sem efetiva 

alteração da matéria natural preexistente. Ao contrário, se o material genético 

codifica nova proteína, presentes estarão os elementos essenciais à caracterização 

da invenção.  
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3.2 As células-tronco humanas e as patentes  

 

 

Conforme Fernandes (2009), as células-tronco são ferramentas 

fundamentais na pesquisa médica e biológica. Este fato toma as questões 

concernentes aos interesses econômicos e jurídicos envolvendo estas pesquisas 

centrais para o seu avanço. Observa-se que a proteção dos investimentos tem se 

manifestado, em muitas situações, através do patenteamento de linhagens 

celulares. Partindo desta premissa, observa-se uma inquietude por parte de alguns 

pesquisadores em se apropriarem do conhecimento pelo patenteamento do 

resultado de suas pesquisas.  

 

Grande questão a ser respondida é sobre o entendimento de que as 

pesquisas com células-tronco são imprescindíveis para o avanço da biomedicina. 

Assim, como poderia ser justificado a restrição do acesso ao conhecimento gerado 

através destas pesquisas em razão da concessão de patentes.  

 

Marinho (2004) informa que John Sulston, Prêmio Nobel em 

Medicina ou Fisiologia em 2002 e cientista pioneiro do Projeto Genoma Humano, 

condenou o patenteamento de células-tronco, propondo inclusive que deveria existir 

uma ação governamental baseada na cooperação internacional nesta área, inclusive 

com regras restritas concernentes às patentes.  

 

Hoje, é pequena a obtenção celular humana para teste in vitro, bem 

como para terapia celular com células-tronco. Por outro lado, é indiscutível que as 

células-tronco são instrumentos fundamentais de pesquisa na Biomedicina. 

Portanto, a atitude esperada de qualquer investigador nesta área é agir com 

responsabilidade. Assim, os conhecimentos adquiridos deverão ser compartilhados 

para entender mais profundamente os mecanismos celulares do corpo humano.  
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3.2.1 As patentes relativas às células-tronco nos Estados Unidos  

 

 

Os pioneiros em admitir que descobertas mesmo existentes 

previamente na natureza, fosse matéria viva ou não, poderiam também ser fruto do 

patenteamento foram os Estados Unidos da América.  

 

Os fundamentos que servem de base nos EUA são o grau de 

esforço e criatividade humana em desenvolver ou modificar algo até então não 

descoberto e que fosse compatível à produção industrial.  

 

Conforme Fernandes (2009), a legislação norte-americana considera 

patenteável o invento ou a descoberta que atenda aos seguintes requisitos: o 

invento não pode ser óbvio; deve ser novo e útil à aplicação industrial. A utilidade é o 

critério em substituição da atividade inventiva de outras legislações. O critério da 

utilidade tem reflexos práticos na interpretação dos inventos e descobertas, à 

medida que o relevante, na legislação americana, é a utilidade que a patente terá na 

indústria, e não necessariamente a inventividade.  

 

Desta forma, três são os critérios para determinar se o invento ou a 

descoberta pode ser patenteável. O primeiro é concerne às referências utilizadas no 

pedido, se elas se justificam pelo estágio técnico do conhecimento; o segundo diz 

respeito à descrição técnica do pedido e sua análise em comparação ao estado da 

técnica; o terceiro refere-se à sua utilidade e, conseqüentemente, às possibilidades 

de sucesso industrial.  

 

Atualmente, nos Estados Unidos, são permitidas patentes de 

produtos ou processos de células-tronco adultas e embrionárias sem que se tenha, a 

princípio, nenhum tipo de impedimento legal. No ano de 2001 foram outorgadas, nos 

Estados Unidos, mais de 727 patentes de células-tronco adultas e, atualmente, 

estima-se que mais de mil patentes relacionadas às tecnologias de células-tronco 

tenham sido concedidas. Da mesma forma, já foram patenteadas nos EUA mais de 

124 linhagens de células-tronco embrionárias.  
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Descreve Fernandes (2009), que o percussor nesta corrida pelo 

patenteamento de células-tronco de primatas e de humanos foi o pesquisador 

James Thomson, que desenvolve suas pesquisas na Universidade de Wisconsin. 

Por sua vez, esta fundação criou uma subsisdiária, Wisconsin Cell Company 

(WiCell), hoje responsável por todos os assuntos relacionados à comercialização e à 

distribuição das 60 linhagens de células-tronco que têm o seu uso permitido nos 

Estados Unidos.  

 

Tais patentes desenvolvidas por Thompson têm sido o foco de 

debate nos EUA e internacionalmente justamente porque estas patentes abrangem 

todas as células-tronco embrionárias humanas e também o método utilizado por 

James Thompson para proliferá-Ias. Isso significa que quase todas as pesquisas 

envolvendo estas células e os respectivos métodos terão de ter, nos EUA e em 

outros países, em tese, o devido licenciamento.  

 

Os Estados Unidos possuem uma política a favor do patenteamento 

de seres vivos, o seu Código de Patentes define que tanto as invenções como as 

descobertas poderão ser objeto de patenteamento, desde que sejam novos e que 

melhorem a sua utilidade, não interessando se o objeto seja matéria viva ou partes 

do corpo.  

 

Novamente, Fernandes (2009), relata que o patenteamento de 

células-tronco pode provocar um sistema único de patentes, o que necessariamente 

não é algo desejável. São fatores centrais relacionados ao patenteamento de 

células-tronco: a inadequação da transformação de células-tronco embrionárias em 

commodities, bens patrimoniais; a repulsa social à apropriação de partes do corpo 

humano, em especial os embriões; a preocupação do impacto provocado pelo 

provável monopólio das células-tronco humanas por determinadas empresas, 

especialmente sendo estas células produtos da natureza e, conseqüentemente, a 

perda pelos pesquisadores do acesso à pesquisa com estas células.  

 

A Organização Mundial da Saúde OMS, em 2006, em relatório 

dedicado ao estudo do tema, realizado pela Comissão sobre Direitos de Propriedade 

Intelectual, Inovação e Saúde Pública, reconheceu que hoje, nos Estados Unidos, os 
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pesquisadores acadêmicos, do governo e de organizações não governamentais têm 

certificado as dificuldades que a política de propriedade intelectual pode criar para o 

desenvolvimento das pesquisas, em especial as que envolvem instrumentos de 

pesquisa, inclusive com barreiras para obterem acesso aos materiais como 

linhagens de células.  

 

 

3.2.2 Os requisitos de patenteamento  

 

 

A importância envolvendo a abrangência das reivindicações das 

patentes nesta área está diretamente conectada com os investimentos econômicos 

e retornos em pesquisa e desenvolvimento, pois é fato que, quanto mais ampla for a 

cobertura da patente, maior é a chance de determinada empresa ou grupo de 

pesquisa adquirir o domínio nas pesquisas e se beneficiar economicamente com 

isso.  

 

 Segundo Fernandes (2009), a restrição às pesquisas decorrentes 

da necessidade de licenciamento de uso e da obrigatoriedade de pagamento de 

royalties é um dos problemas centrais na discussão que envolve o patenteamento 

de células e de partes do corpo. As células-tronco são instrumentos de pesquisa de 

extrema relevância para a medicina, consideradas como a possibilidade real e futura 

na cura de muitas doenças, hoje incuráveis. Portanto, o patenteamento de células-

tronco ou de suas linhagens acarretará dificuldades intransponíveis para que centros 

pesquisadores, não detentores de patentes, deem continuidade às suas pesquisas.  

 

O fato das células-tronco embrionárias terem sido patenteadas em 

1998 por Thompson não altera a natureza destas células ou mesmo altera o fato de 

estudos científicos prévios terem sido estabelecidos e publicados no sentido de 

demonstrar, como uma possibilidade real, que as células-tronco embrionárias 

existiam. Inicialmente, em modelos experimentais de animais e depois as humanas, 

porque, pois, elas são manifestações de leis da natureza, livres a todos os homens.  
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A racionalidade do sistema de patentes não é estabelecer 

conhecimentos intocáveis ou monopólios, impedindo que outros produzam e 

também agreguem ao conhecimento tecnológico justamente este sistema tem como 

função primordial a disseminação do conhecimento, para permitir o seu acesso e 

desenvolvimento em favor da comunidade por isso é que o princípio da 

alternatividade lhe é essencial.  

 

A alternatividade apresenta-se como um princípio diretriz da primeira 

função do sistema de patentes, que é a democratização do conhecimento visando a 

produção e o desenvolvimento tecnológico de invenções lícitas e industrialmente 

úteis, por isso este sistema não protege idéias ou leis da natureza.  

 

O sistema de patentes é guiado por tal princípio como oposição à 

criação de monopólios, pois estes desencorajam o desenvolvimento. Este princípio 

teve sua delimitação a partir das discussões referentes às patentes de "produtos da 

natureza", tais como são as ondas eletromagnéticas, células e genes.  

 

Empenham-se os cientistas no estudo do código genético e da 

capacidade de diferenciação das células-tronco embrionárias. Muitas destas 

descobertas nem mesmo estão certificadas e, por esta razão, as pesquisas nesta 

área têm sido significativas em determinados centros. As esperanças depositadas 

nas pesquisas envolvendo células-tronco adultas e embrionárias são muitas, por 

isso este conhecimento não pode ser dificultado pelas patentes e, 

consequentemente, inviabilizado.  

 

Este princípio é essencial na avaliação das patentes relacionadas a 

produtos da natureza. Por exemplo, no caso dos genes, há uma impossibilidade de 

que estes genes possam ser reinventados por outros meios pelos cientistas. Mesmo 

que os cientistas os copiem, a propriedade de cada gene é única. Poderíamos dizer 

o mesmo das células-tronco, sejam elas embrionárias ou adultas, estas células têm 

funções e características desenhadas pela própria natureza. Portanto, os cientistas 

podem desvendar tais mistérios, mas nunca poderão inventar uma célula-tronco, 

pois, elas são únicas.  
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Comparato (2006) informa que já são visíveis os problemas 

relatados nos países detentores das patentes. Assim, é possível imaginar as 

obstruções e as dificuldades que outros centros pesquisadores no mundo, 

principalmente os localizados nos países em desenvolvimento, enfrentarão para 

desenvolver as suas pesquisas na área. Se as pesquisas com células-tronco 

estiverem reduzidas a poucas companhias detentoras de patentes, estas dominarão 

um vasto mercado e, certamente, isso afetará o preço da saúde pública no mundo, a 

exemplo do que já ocorre hoje com os medicamentos da HIV/AIDS.  

 

 

3.2.3 O patenteamento de células-tronco humanas no Brasil 

 

 

Para Fernandes (2009), o Brasil encontra-se em significativo estágio 

de estudo e pesquisa com células-tronco de animais e humanas, concentrados em 

centros pesquisadores em São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, fato que 

reforça a necessidade e importância do estudo do tema.  

 

No Brasil, a proibição do patenteamento de células e partes do corpo 

humano é expressa na Lei de Propriedade Intelectual brasileira, Lei n° 9.279, de 14 

de maio de 1996, artigos 10, inciso IX, e 18, inciso III34.  Especificamente, o artigo 

10, inciso IX, veda o patenteamento de material biológico encontrado na natureza, 

de seres vivos ou de partes do corpo humano; a proibição é estendida mesmo após 

o isolamento do material da natureza. Este inciso entende a proibição ao genoma e 

ao germoplasma de qualquer ser vivo natural ou processo biológico natural.  

 

                                                 
34 Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade: 
[...] 
   IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela 
isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais. 
[...] 
 
Art. 18. Não são patenteáveis: 
[...] 
III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de 
patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação industrial - previstos no art. 8º e que não sejam mera 
descoberta. 
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O artigo 18, I da citada Lei determina, ainda, quais serão os produtos 

não patenteáveis, entre eles os contrários à moral, aos bons costumes e à 

segurança, à ordem e à saúde públicas e os que envolverem o todo ou parte dos 

seres vivos, que não sejam mera descoberta. Porém, este artigo traz uma exceção à 

regra com relação aos microorganismos, definindo-os, no parágrafo único. O 

patenteamento de microorganismos transgênicos poderá ocorrer desde que 

atendam aos três requisitos de patenteabilidade, previstos no artigo 8°, que são: a 

novidade, a atividade inventiva e a aplicabilidade industrial e, ainda, deve ser uma 

invenção e não uma mera descoberta.  

 

O Brasil tem se destacado internacionalmente por adotar uma 

posição de equilíbrio na promoção dos direitos de propriedade intelectual,  como 

exemplo, no caso dos medicamentos relacionados a HIV/AIDS, assim como mantém 

em sua legislação proibição expressa ao patenteamento de células-tronco humanas, 

enfoca Barbosa (2003).  

 

No caso de células-tronco humanas embrionárias, a proibição ao 

patenteamento também é expressa na Lei de Biossegurança, Lei nº 11.105, de 

2005, artigo 5°, § 3°, regulamentada pelo Decreto n° 5.591, de 2005, art. 63, § 3°.  

 

Apesar da proibição expressa da lei brasileira ao patenteamento de 

células-tronco, há registro, no INPI, de 102 pedidos de patentes envolvendo células-

tronco animais e humanas.35  

 

Fernandes (2008) relata que junto aos pedidos de patentes 

envolvendo células-tronco no país existe proposta do Poder Legislativo para alterar 

expressamente os artigos 10, inciso IX, e 18, inciso Ill, da Lei n° 9.279/1996, com 

objetivo de autorizar as patentes de células-tronco, em especial, as embrionárias. O 

Projeto de Lei 4961/2005 foi proposto na sequência da aprovação da Lei de 

Biossegurança, Lei 11.105/2005, que permite a utilização de embriões excedentários 

                                                 
35 GUERRANTE, R. D. S. INPI avança no debate sobre células-tronco. A notícia divulgada no site do INPI é 
importante, já que abrirá caminho para a demonstração do que, realmente, poderá ser protegido através de 
patentes no Brasil. Disponível em: < http://www5.inpi.gov.br/noticias/inpi-avanca-no-debate-sobre-celulas-
tronco>. Acesso em: 5 out 2011.  
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em tratamentos de reprodução assistida nas pesquisas com células-tronco, 

entretanto proíbe o patenteamento. Tal Projeto foi arquivado no início de 2007.  

 

 

3.3 Fundamentos bioéticos e jurídicos inerentes ao patenteamento de células-

tronco humanas  

 

 

Conforme relata Fernandes (2009): 

 

 

É notória a posição de Jonas Edward Salk ao não patenteamento de sua 

vacina de poliomielite, que há mais de cinqüenta e dois anos salva a vida de 

milhares de pessoas, em especial de crianças. O pensamento de Jonas 

Edward Salk, ao não patenteamento de sua vacina contra a poliomielite, 

está fundado no princípio moral que a apropriação de sua vacina, através 

da patente, poderia dificultar a utilização pública do conhecimento e 

conseqüentemente poderia dificultar o seu objetivo maior salvar vidas. Ficou 

registrado na sua celebre frase: “A quem pertence a minha vacina? Ao 

povo! Você pode patentear o Sol?”36 (FERNANDES, 2009, p. 269-270) 

 

 

As patentes devem ser limitadas por razões de moralidade e ordem 

pública, enfim o interesse público tem sido um dos argumentos mais significativos 

para restringir o patenteamento de invenções ou de descobertas que transitam na 

área da biotecnologia e da saúde pública, por exemplo, a utilização das células-

tronco humanas.  

 

Segundo Fernandes (2009), a base da legitimação do sistema de 

patentes é o interesse público, denominada através da teoria da divulgação do 

conhecimento, que consiste em descrever suficientemente a invenção para permitir 

à sociedade medir o seu valor e alocar adequadamente recursos para promover 

novas tecnologias, garantindo ao inventor ou ao detentor do direito de propriedade 

                                                 
36 Jonas Edward Salk foi um médico, pesquisador, virologista e epidemiologista estadunidense, mais conhecido 
como o inventor da primeira vacina antipólio (a vacina Salk). Disponível em: < 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jonas_Salk>. Acesso em: 5 out 2011. 
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um período de tempo para exploração deste título. O caráter interdisciplinar é 

inerente ao conceito de interesse público, pois muitos outros conceitos, à parte os 

jurídicos, deverão compor o seu conteúdo e abrangência em determinada situação 

concreta a busca do equilíbrio entre o privado e o coletivo.  

 

A introdução dos chamados Direitos Humanos nas políticas públicas 

e normas jurídicas, revelam um questionamento ético-jurídico sobre o 

patenteamento de células-tronco humanas.  

 

Sendo a patente é um título de propriedade, o seu titular poderá 

explorar os benefícios econômicos do invento por ele mesmo ou através da licença a 

terceiros, por um período de tempo determinado por lei.  

 

Quando alguns países autorizam o registro de patentes envolvendo 

células-tronco embrionárias, estabelecem a proteção para tais invenções pelos 

direitos de propriedade intelectual. O sistema de patentes destes países autoriza 

que o titular de qualquer patente, seja ela relacionada a uma máquina ou a uma 

célula, pode ter o direito de possuir o registro da patente, usar, administrar e explorar 

economicamente por certo tempo, inclusive podendo de licenciar a terceiros.  

 

Desta forma, a patente conferiria aos seus titulares uma 

propriedade, no sentido mais abrangente deste vocábulo. Portanto, as patentes de 

células-tronco conferem aos seus detentores uma propriedade destas células.   

 

A situação anteriormente descrita gera preocupações, já que, 

tomando por base o fundamento da proteção à criação humana, os próprios seres 

humanos, bem como suas partes poderiam ser apropriados por via de 

patenteamento?  
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3.4 O patenteamento e as pesquisas com células-tronco humanas  

 

 

Relata Fernandes (2009) que:  

 

 

As pesquisas envolvendo células-tronco de animais e humanas se 

encontram na fase de pesquisas básicas, sendo elas, inclusive, 

consideradas instrumentos essenciais de pesquisa para a 

compreensão do desenvolvimento humano, da diferenciação e da 

proliferação celular. (FERNANDES, 2009, p. 285) 

 

 

Muitos dos objetivos que justificam estas pesquisas estão na 

esperança da medicina de cura ou de encontrar tratamento para inúmeras doenças, 

assim como gerar linhagens celulares humanas para teste de drogas in vitro. 

 

Conforme Fernandes (2008), o interesse pelo patenteamento 

poderia surgir na etapa de comercialização, quando a invenção, de produto ou de 

processo, seria industrializada e atingiria o público. Porém, as patentes de células-

tronco são solicitadas ainda em estágio preliminar de pesquisa, quando não seria 

possível obter qualquer comprovação da efetividade dos estudos. A patente seria o 

meio adequado para promover os investimentos necessários às pesquisas básicas 

na área de células-tronco humanas, instrumentos de pesquisa tão necessárias ao 

desenvolvimento da medicina, ou, ao contrário, como no caso das patentes de 

células-tronco o sistema opera para criação de monopólios, inviabilizando que outros 

realizem ou promovam invenções ou descobertas na área da tecnologia (fig. 12).  
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 fig 12 

 

São necessários gastos elevados para o fomento de pesquisas com 

células-tronco e devem ser estimulados por políticas públicas que incentivem a 

pesquisa. Não se deve esperar que os recursos financeiros para a pesquisa venham 

pelo incentivo à concessão de patentes, já que não há como prevê que o retorno 

econômico virá para quem investiu na pesquisa. 

 

No Brasil, praticamente a totalidade das pesquisas básicas com 

células-tronco tem se desenvolvido em instituições públicas, como Universidades e 

Institutos de pesquisa, ou então tem sido financiadas com verbas governamentais.  

 

Assim, patentes nesta área não têm sido um estímulo, mas um 

obstáculo ao acesso das informações e ao desenvolvimento destes estudos. A 

realidade norte-americana se agrava na concepção dos cientistas, pois naquele país 

há restrições aos investimentos públicos na área de pesquisas com células-tronco 

embrionárias humanas e, por outro lado, há restrições à utilização das células-tronco 

pesquisáveis em razão do seu patenteamento.   

 

Relata, Fernandes (2009) que o patenteamento de células-tronco 

humanas, não resta a menor dúvida, é um tema complexo, pois envolve o 

patenteamento de partes do corpo humano, e, em especial, no caso das células-

tronco embrionárias, envolve questões de ordem existencial de todos as pessoas. 

Especificamente, no Brasil, a vedação de patentes de células-tronco humanas é 

expressa na Lei, o que, em um primeiro momento é suficiente para inibir o 

reconhecimento deste tipo de patentes. Sabe-se, entretanto, que esta situação 

poderá ser alterada em um futuro próximo em razão de mudança legislativa.  
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CONCLUSÃO 

 

 

Pesquisas envolvendo células-tronco provenientes do embrião 

humano apresentam problemas éticos complexos. A biociência tecnológica deverá 

permitir que doenças incuráveis ou sem perspectiva de tratamento, possam ser 

tratadas com as chamadas células-tronco embrionárias.  

 

O chamado Biodireito já se encontra inserido na Carta Constitucional 

de 1988, assim, esta não pode renegar a evolução da ciência, da tecnologia e das 

experiências realizadas em favor da vida. Daqui, precisamente, o pesquisador do 

Direito Constitucional tem o dever de atualizar permanentemente o conteúdo 

protetor deste ramo do Direito, colocando-o em contato permanente com as novas 

realidades em todos os campos que possam afetar a vida humana.  

 

Também, deve regular, em atitude condizente com a dignidade, as 

atividades que possam afetar o ser humano, e ainda, quando a letra da Constituição 

não existe deve constitucionalizar direitos contemporâneos para assegurar a 

proteção da vida humana.  

 

O entendimento de quando o embrião é considerado pessoa, isto é, 

na concepção ou durante o seu desenvolvimento está gerando problemas e varia 

com os conceitos culturais, religiosos e com o sentido moral de cada um dentro da 

sociedade.  

 

O debate em torno das pesquisas com as células-tronco 

embrionárias incide sobre dois pontos, alguns possuem uma posição contrária à 

utilização dos embriões para a pesquisa porque defende os conceitos biológicos da 

vida, que se inicia na fecundação. Por sua vez, também existe a posição favorável 

às pesquisas pela qual é defendido o conceito da vida com todos os atributos à 

pessoa humana, como dignidade, racionalidade, liberdade e relação com os outros. 

 

Por óbvio que para aqueles que defendem a inviolabilidade do ser 

humano a partir da concepção não haveria como aplicar qualquer referencial 



 96 

bioético na utilização das células-tronco embrionárias, pois estaria violando a vida do 

ser humano em potencial existente no embrião. Entretanto, para aqueles que se 

posicionam a favor das pesquisas, os princípios referenciais bioéticos da 

beneficência, respeito à dignidade humana, justiça, autonomia e proporcionalidade 

podem ser aplicados em face dos benefícios que as pesquisas podem trazer para 

aqueles que esperam por uma cura ou tratamento de diversas enfermidades, hoje, 

incuráveis ou sem tratamento adequado.  

 

Muitos alegam que utilizar as células-tronco provenientes de um 

embrião significa tirar a chance dele se tornar um ser humano. Porém, essa 

potencialidade não existiria, pois estes nas clínicas de fertilização se tornaram 

excedentes. Desta forma, jamais serão implantados em um útero materno para dar 

continuidade ao processo da vida que se iniciou com a fertilização em laboratório.  

 

As questões envolvendo o uso de células-tronco embrionárias 

humanas para pesquisa e terapia geram debates de âmbito multidisciplinar. 

Realmente, não se devem esquecer as questões morais e ideológicas que envolvem 

o tema. Porém, também não se pode renegar os benefícios que o avanço científico 

pode trazer para a humanidade.  

 

Por outro lado, constata-se que se não forem utilizados para a 

pesquisa, o seu destino, certamente, será o perecimento sem qualquer tipo de 

contribuição para as eventuais possibilidades terapêuticas que poderiam trazer cura 

ou melhora na qualidade de vida para incontáveis pacientes.  

 

Quanto à questão das patentes envolvendo a pesquisa com células-

tronco embrionárias, já foi demonstrado que as células-tronco embrionárias são 

ferramentas fundamentais na pesquisa biomédica. Assim, interesses econômicos e 

jurídicos envolvendo estas pesquisas são questões centrais para o seu avanço, 

como a proteção dos investimentos que tem se manifestado, em muitas situações, 

pelo patenteamento de linhagens celulares. Neste eito, apesar da proibição deste 

tipo de patente no Brasil, alguns pesquisadores estão afoitos em se apropriarem do 

conhecimento pelo patenteamento do resultado de suas pesquisas e, assim, garantir 

a exclusividade na pesquisa.  
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Como já exposto, as pesquisas com células-tronco embrionárias são 

imprescindíveis para o avanço da biomedicina. Desta forma, seria temerário a 

restrição do acesso ao conhecimento gerado através destas pesquisas em razão da 

concessão de patentes. Por outro lado, poderia favorecer certos grupos a formarem 

um verdadeiro cartel limitando a pesquisa que poderia beneficiar inúmeros cidadãos 

que esperam por um tratamento ou cura de certas moléstias.  
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