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RESUMO 
 

A utilização de células-tronco tem sido algo muito falado atualmente, pois elas 
podem originar outros tipos de células e curar diversas doenças No entanto, 
elas também têm sido foco de discussões entre cientistas, leigos, políticos e 
religiosos; já que, apesar da Lei de Biossegurança ter aprovado as pesquisas 
aqui no Brasil, ainda existem muitas posições contrárias a utilização delas. 
Juntamente com a evolução das pesquisas biomédicas, no que tange a 
utilização de células-tronco, fertilização “in vitro”, clonagem, entre outras áreas 
de pesquisa, se fez necessária a criação de uma área dentro do Direito que 
viesse a regulamentar essas questões polêmicas, o Biodireito. Assim, à luz 
desta disciplina jurídica, dos princípios constitucionais e das legislações 
existentes com relação ao tema, será possível determinar se a pesquisa com 
células-tronco fere o princípio maior da Constituição, o princípio da dignidade 
humana.  
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constitucionais – Dignidade Humana. 
 

ABSTRACT 
 

The use of stem cells has been much talked about something today, because 
they can cause other types of cells and cure various diseases, however, they 
also have been the focus of discussions among scientists, laymen, politicians 
and religious leaders, since, despite the Law Biosafety have adopted the 
research here in Brazil, there are still many positions contrary to their usage. 
Along with the evolution of biomedical research, regarding the use of stem cells, 
in vitro fertilization, cloning, among other areas of research, was needed to 
create an area within the law that would regulate such controversial issues, the 
Biolaw. Thus, in light of this legal discipline, constitutional principles and the 
existing laws on the issue, you can determine if the stem cell research violates 
the principle of the greatest Constitution, the principle of human dignity. 
Keywords: Stem cells – Law on biosafety - Biolaw – Constitucional Principles - 
Dignity. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
A pesquisa com células-tronco representa uma grande evolução na área 

científica, pois são células que tem a capacidade de originar células diversas 
do organismo humano. Elas se dividem em “células-tronco adultas” e “células-
tronco embrionárias”, as primeiras são retiradas das pessoas, da placenta e de 
medula óssea, e não tem a capacidade de originar todos os tipos de tecidos, já 
as segundas, são retiradas de embriões e tem o poder de originar todos os 
tipos de tecidos, a fim de se obter a cura para diversas doenças. 

Em meio a esses avanços na área médica e científico-tecnológica, 
impôs-se ao direito a criação de um novo ramo jurídico, o Biodireito, que ficaria 
responsável por regulamentar o comportamento médico-científico, impondo-lhe 
sanções pelo descumprimento das normas. 

Contudo, tanto no Brasil como no mundo, ainda há um posicionamento 
muito divergente com relação ao tema. 

No país, após muitas discussões, quanto à utilização de células-tronco, 
e pela necessidade da criação de uma lei específica, que trata do assunto de 
maneira específica, aprovou-se a Lei de Biossegurança (lei 11.105/05), que 
regulamenta as pesquisa no país. 

Após a aprovação, o Supremo Tribunal Federal do Brasil, contestou a 
constitucionalidade de artigos desta lei, alegando que ela feria o princípio da 
dignidade humana, bem como a inviolabilidade do direito a vida, presentes na 
Constituição Federal do Brasil.  

É através deste impasse, que se tenta responder questionamentos 
como, em que momento um embrião passa a ter direitos, esses direitos são 
atingidos através da pesquisa com as células-tronco e se a utilização de 
embriões inviáveis atinge o principio da dignidade humana.  

 

 

 

2. LEI DE BIOSSEGURANÇA  

 

A lei de Biossegurança (lei 11.105/05) teve sua aprovação em 29 de maio 
de 2008, e tinha por objetivo traçar normas específicas de segurança e 
mecanismos na área de biotecnologia e engenharia genética, como a produção 
e organização dos organismos geneticamente modificados (OMG’s) e a 
pesquisa com células-tronco. Ao se afastar da técnica legislativa brasileira, a 
referida lei, inovou ao arrolar dispositivos conceituais, definindo, por exemplo, 
células-tronco embrionárias como sendo “células de embrião que apresentam a 
capacidade de se transformar em células de qualquer tecido de um organismo”. 
(artigo 3º, inciso XI da Lei n° 11105/05). 

Esta lei de caráter polêmico incontestável tem em seu artigo 5º, a 
permissão de utilizar para fins de pesquisa e terapia, células-tronco 
embrionárias obtidas de embriões produzidos por fertilização “in vitro” e não 
utilizados no procedimento, com obediência restrita às seguintes condições: 1ª) 
que os embriões sejam inviáveis; 2ª) que estejam congelados há três anos ou 
mais na data da publicação da lei ou depois de completarem três anos, a partir 



da data do congelamento e 3ª) que seja assegurado o consentimento dos 
genitores. 

O referido artigo teve sua constitucionalidade contestada perante o 
Supremo Tribunal Federal em uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 
3510), proposta pelo Procurador Geral da República. A pretensão da ação era 
de inviabilizar a utilização de células-tronco embrionárias tanto para pesquisa, 
quanto para fins terapêuticos, alegando que os dispositivos impugnados 
contrariam "a inviolabilidade do direito à vida, porque o embrião humano é vida 
humana, e faz ruir fundamento maior do Estado democrático de direito, que 
radica na preservação da dignidade da pessoa humana." 

A decisão final proferida pelo Supremo Tribunal Federal foi de julgar a 
ação parcialmente procedente, pois seria necessário moldar mais a Lei 
11105/05, deixando-a mais minuciosa e detalhada. No entanto, segundo a 
maioria dos ministros, não seria necessário um órgão federal para fiscalizar as 
“pesquisas”, como o determinado no artigo 225, § 1º, inciso II, da Constituição 
Federal, seria suficiente uma “autofiscalização” exercida pelos comitês de ética 
das próprias instituições, já prevista no artigo 5°, § 2° da lei 11105/05. 

 

 

 

 3. DA INVIOLABILIDADE DO DIREITO À VIDA E DA PRESERVAÇÃO 
DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

 

Ao analisar o artigo 5°, caput, da Constituição, encontra-se a garantia da 
inviolabilidade do direito à vida. Com isso, surge o questionamento quanto ao 
embrião, se o mesmo é considerado vida humana ou não. Para elucidar, Lygia 
Veiga Pereira assevera a respeito do tema: 

 
 

Ora, é claro que ele é uma forma de vida, assim como um feto, um recém-
nascido e um idoso também são. A real questão é “que formas de vida 
humana nós permitiremos perturbar?”. A “vida” mencionada na nossa 
Constituição já é legalmente violada em algumas situações: por exemplo, no 
Brasil reconhecemos como morta uma pessoa com morte cerebral, apesar de 
seu coração ainda bater. Essa é uma decisão arbitrária e pragmática, que 
nos facilita o transplante de órgãos. E no outro extremo da vida humana, 
durante o desenvolvimento embrionário? Ao proibirmos o aborto 
estabelecemos ser inaceitável a destruição de um feto. Por outro lado, se 
esse feto for o resultado de um estupro ou representar risco de vida para a 
gestante, no Brasil ele passa a ser uma forma de vida humana que pode ser 
eliminada. Porém, no que diz respeito às CTs embrionárias, o embrião em 
questão é muito mais jovem, ainda não tem forma e está numa proveta, e não 
implantado no útero. 

Notem que, ao aceitarmos as técnicas de fertilização in vitro (os “bebês de 
proveta”), aceitamos a criação desses embriões, que muitas vezes sobram, 
não são utilizados pelo casal e ficam esquecidos em congeladores. Foi muito 
conveniente ignorar esses embriões excedentes, pois afinal essa técnica 
permite que milhares de casais realizem o sonho de ter filhos. Já o uso 
desses embriões para tratar um enfarte ou ajudar um paralítico a recuperar 
os movimentos ainda está restrito a animais de laboratório. Talvez no dia em 
que as CTs embrionárias estiverem efetivamente sendo utilizadas em 
pacientes seja mais difícil argumentar contra o uso terapêutico daqueles 
embriões congelados. Mas esse dia só chegará se pudermos fazer pesquisa. 

 

Ao analisar o Código Civil Brasileiro, nos termos do artigo 2º, tem-se que 
“a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei 



põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro.” Nos termos de 
nossa legislação surge um impasse, pois, embora o nascituro não tenha 
personalidade, que apenas começa pelo nascimento com vida, ele pode 
titularizar direitos, como, por exemplo, alimentos gravídicos. 

Em razão das controvérsias acerca da natureza jurídica do nascituro, 
concebeu-se três teorias: a natalista, a concepcionista e a condicionada. A 
teoria natalista afirma que o nascituro possui mera expectativa de direito, só 
fazendo jus à personalidade após o nascimento com vida, já a teoria 
concepcionista assegura ao nascituro, personalidade, desde a concepção, 
possuindo, assim, direito à personalidade antes mesmo de nascer; a teoria da 
"personalidade condicionada" afirma que o nascituro possui personalidade, 
mas sob a condição de nascer com vida. 

Com isso, ao utilizar embriões congelados para pesquisa, os quais, tem 
apenas uma expectativa de direito, aliados a teoria natalista, não se estará 
ferindo a inviolabilidade do direito à vida, haja vista, que esses embriões nunca 
chegariam a nascer, pelo próprio consentimento dos “genitores”, que doaram 
os embriões e os congelaram em clínicas especializadas, ao exercer seu direito 
à liberdade previsto na Constituição Federal. 

Outro ponto muito questionado ao se falar de células-tronco é a violação 
ao princípio da dignidade humana. Não obstante, ao analisar o art. 1°, inciso III, 
da Constituição, encontra-se o referido princípio. Assim, conceitua Oscar 
Vilhena Vieira:  

 

Importante destacar, por outro lado, que a pesquisa autorizada pela Lei de 
Biossegurança se resume apenas aos embriões produzidos fora do útero 
materno para fins de fertilização, mas que não se demonstraram viáveis para 
esse mesmo fim, seja por um problema de natureza fisiológica, seja porque, 
depois de três anos congelados, não mais podem ser implantados com 
segurança em um útero materno. [...] Ou seja, estamos falando de embriões 
que não possuem nenhuma expectativa de evoluir para a condição humana. 

 

Determina a Lei de Biossegurança que os embriões utilizados para 
pesquisa deverão ser embriões inviáveis e congelados há três anos ou mais, 
ou seja, embriões que não serão propícios à formação de vida humana.  

Assim, considerando ainda, que os embriões têm mera expectativa de 
direito e só possuem personalidade jurídica se nascer, não há como se aplicar 
a violação ao princípio da dignidade humana para a utilização de embriões na 
pesquisa com células-tronco. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Denota-se que o Direito a fim de acompanhar as rápidas mudanças nos 
campos da área médica, das descobertas e das inovações no campo da 
ciência, criou o Biodireito, o qual tem por objetivo redimensionar os avanços da 
ciência, no sentido de traçar regras de condutas, dotadas de sanção, para que 
os envolvidos nessas novas descobertas não desrespeitem princípios e direitos 
fundamentais constitucionalmente resguardados. 

Um dos temas polêmicos resguardados pelo Biodireito é a utilização de 
células-tronco embrionárias para fins de pesquisa, por terem a capacidade de 
originar todos os tecidos do organismo.  



Contudo, a utilização das células-tronco causa inúmeras controvérsias, 
haja vista tantos posicionamentos divergentes, como médicos, científicos e 
religiosos.  

No Brasil, com o auxílio do Biodireito e de preceitos éticos, elaborou-se a 
Lei de Biossegurança (lei 11.105/05) que criou uma normatização específica 
para o assunto. No entanto o Supremo Tribunal Federal declarou a 
inconstitucionalidade de artigos desta lei, pois feriam o princípio da dignidade 
da pessoa humana, bem como a inviolabilidade do direito à vida, previstos na 
Constituição Federal. 

Com o objetivo de esclarecer se esses princípios constitucionais foram 
realmente atingidos, se faz necessário responder os questionamentos já 
expostos. Destarte, por meio da teoria natalista, entende-se que o nascituro, 
tem mera expectativa de direito, já que só o adquire através do nascimento 
com vida, assim, não há como se atingir o direito à vida desses embriões, visto 
que eles não possuem personalidade jurídica.  

Portanto, porque não utilizar embriões congelados em clínicas de 
fertilização, para fins de pesquisa e terapia, desde que preenchidos os 
requisitos do artigo 5° da lei 11105/05, se a pesquisa só traria benefícios como 
a possibilidade de cura para diversas doenças. Em que pese, entre os 
requisitos estão o consentimento dos genitores e a utilização de embriões 
congelados há mais de três anos. 

Quanto ao princípio da dignidade humana, este não deve ser aplicado à 
utilização de células-tronco embrionárias, já que a Lei de Biossegurança 
garantiu que os embriões utilizados devem ser inviáveis, ou seja, não irão 
atingir o nascimento.  

A decisão do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI3510, foi de um 
julgamento parcialmente procedente, com o fim de detalhar melhor a Lei de 
Biossegurança, mas, não se provou a violação aos princípios constitucionais, 
mantendo com isso, o posicionamento favorável a utilização de células-tronco 
para fins de pesquisa e terapia, desde que preenchidos os requisitos 
determinados pela referida Lei. 
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