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RESUMO 

A medicina, ao longo de sua história desenvolveu inúmeras pesquisas, com o objetivo de melhorar a 

qualidade de vida de pessoas que sofrem de graves enfermidades. Neste sentido, uma das 

descobertas mais recentes foi o potencial terapêutico das células-tronco embrionárias, ou células 

estaminais, como também são conhecidas. Estas células podem recompor tecidos danificados e, 

dessa forma, tratar inúmeras doenças, cito como exemplo alguns tipos de câncer, o mal de Parkinson 

e de Alzheimer, bem como, doenças degenerativas e cardíacas. No entanto, essas células 

proporcionam uma grande discussão pela forma como são obtidas, pois elas são encontradas em 

embriões humanos, que posteriormente são descartados. A polêmica central está relacionada com a 

inviolabilidade do direito à vida e com o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana. Em 

2005 o Procurador Geral da República, Claudio Fonteles, propôs a Ação Direita de 

Inconstitucionalidade n.º 3.510, em face do art. 5º da Lei de Biossegurança, questionando sua 

constitucionalidade. Em 2008, o Superior Tribunal Federal declarou ser constitucional o art. 5º da Lei 

de Biossegurança, autorizando a realização de pesquisas com células-tronco embrionárias, desde 

que cumprisse os requisitos do artigo em questão. 
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ABSTRACT 

The medicine over its history has developed numerous studies, with the goal of improving the quality 

of life of people suffering from serious illnesses. In this sense, one of the most recent discoveries was 

the therapeutic potential of embryonic stem cells, or stem cells, as they are also known. These cells 

can restore damaged tissues and thus treat numerous diseases, I cite as an example some types of 

cancer, Parkinson's and Alzheimer's, as well as degenerative diseases and heart. However, these 

cells provide great discussions by the way are obtained, as they are found in human embryos, which 

are then discarded. The central problem is related to the inviolable right to life and the fundamental 

principle of human dignity. In 2005 the Attorney General, Claudio Fonteles proposed the Right Action 

for Unconstitutionality n. # 3,510 in face of art. 5 of the Law on Biosafety, questioning its 

constitutionality. In 2008, the Supreme Court declared it constitutional to art. 5 of the Biosafety Act, 

authorizing the conduct of research with embryonic stem cells, since it fulfilled the requirements of the 

article in question. 
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1. INTRODUÇÃO 

A célula-tronco é uma célula capaz tanto de gerar outra célula-tronco como se 

diferenciar em células especializadas em um tecido ou organismo inteiro, ou seja, 

ela tem a capacidade de se transformar em outros tipos celulares, incluindo as do 

cérebro, do coração, dos ossos, dos músculos e da pele. 

No que diz respeito às células-tronco, descreve Marília Bernardes Marques 

(2006, p. 19): 

 
 

“As células-tronco (...) são as grandes precursoras que 
construirão as pontes entre o ovo fertilizado, que é a nossa 
origem, e a arquitetura complexa na qual nos tornamos. Dito de 
outra forma, as cerca de 75 trilhões de células que constroem 
um corpo humano derivam das células-tronco e também, à 
medida que crescemos e envelhecemos, são elas que repõem 
os tecidos danificados ou enfermos. Graças a essa habilidade, 
atuam como um verdadeiro sistema reparador do corpo, 
fazendo a substituição das células ao longo de toda a sua vida 
de um organismo”.  

 

 

As células-tronco se dividem, basicamente, em duas espécies, que são as 

embrionárias e as adultas, esta última também chamada de somática ou pós-natal, 

sendo esta achada em tecidos desenvolvidos do feto, de recém-nascidos e de 

adultos, já as embrionárias são encontradas na massa interna do embrião até o 

estágio de blastocisto. O blastocisto é um estágio da embriogênese, que é o 

processo de desenvolvimento do embrião.  

As adultas, somática ou pós-natais, possuem uma capacidade muito restrita 

de diferenciação, ou seja, tem um potencial limitado no que diz respeito à habilidade 

de converterem-se em outros tipos celulares, em contrapartida, as células-tronco 

embrionárias podem originar todos os tipos celulares de um organismo adulto e, em 

condições apropriadas, podem formar um feto completamente normal.  

Dessa forma, se verifica que a célula-tronco embrionária, devido a sua 

habilidade originária, pode ser muito mais promissora para a ciência, fato que têm 

levado os cientistas a priorizar os estudos sobre ela. 

Para muitos pesquisadores, a descoberta das células-tronco embrionárias, é 

considerada a descoberta do século XXI, pois estas são indiferenciadas e não-

especializadas, características únicas, que permitem a proliferação, podendo gerar 



células e continuar indiferenciada, bem como de se diferenciar e se especializar em 

qualquer uma das células existentes no corpo humano. Essas habilidades permitem, 

com a devida aplicação, o tratamento e a cura das mais variadas patologias, citando 

como exemplo, as atrofias espinhais progressivas, as distrofias musculares, a 

esclerose múltipla, o diabetes mellitus e o mal de Parkinson, e outras doenças 

graves, que provocam grande sofrimento a uma notável parcela da população 

mundial. 

As células-tronco embrionárias humanas são encontradas, em abundância, 

no embrião, que é um organismo humano em desenvolvimento, sendo que estes 

embriões podem ser congelados ou clonados, isto quer dizer que de apenas uma 

única célula embrionária é possível se criar inúmeras células geneticamente 

idênticas. 

Neste momento, cumpre ressaltar que a fase embrionária é um estágio de 

desenvolvimento do organismo humano entre a fertilização e nove semanas de 

gestação, quando ocorre a separação entre a placenta e os tecidos embrionários.  

Contudo, apesar dos benefícios apontados pelos pesquisadores, no que diz 

respeito ao tratamento e cura de patologias, as células-tronco embrionárias 

proporcionam uma ampla discussão envolvendo fatores éticos, morais, religiosos e 

principalmente jurídicos, pois a problemática está em torno da aceitabilidade do uso 

de embriões humanos em pesquisas científicas e terapias. 

Segundo Renata da Rocha (2008, p. 37): 

 
 

“O problema fundamental que o emprego dessas células 
deflagra refere-se à aceitabilidade do uso de embriões 
humanos em pesquisas científicas. A diminuição do sofrimento 
humano é objetivo, inquestionável, da mais alta prioridade, 
entretanto, a par dessa realidade, não se pode esquecer que o 
emprego de embriões humanos, como fonte genuína de onde 
se derivam as células-tronco embrionárias, implica a destruição 
e a instrumentalização desses seres, prática que se revela 
jurídica e eticamente questionável”.  

 

 

Dessa forma, observa-se que o tema enfrenta um dilema jurídico, posto que 

conflita com a questão do direito à vida, principalmente no que diz respeito à 

destruição do embrião e na possível instrumentalização do ente humano, sendo que, 

para os que advogam contrariamente à utilização de tais células, a sua utilização é 



uma manifesta violação ao direito à vida e uma afronta à dignidade da pessoa 

humana.  

Neste sentido, outra discussão sobre a destruição do embrião está 

direcionada ao ponto inicial da vida humana, sendo que para parte majoritária 

religiões a vida começa no instante da fecundação, enquanto para parte majoritária 

dos cientistas a vida humana se inicia com a formação do sistema nervoso central, 

baseando-se no conceito de morte, que ocorre com a cessação da atividade deste 

sistema. Vale ressaltar, que não existe na legislação brasileira uma norma específica 

que defina o marco inicial da vida humana.  

 

2.  LEI DE BIOSSEGURANÇA E A POLÊMICA 

Em 05 de janeiro de 1995, o Presidente Fernando Henrique Cardoso 

sancionou a Lei n.º 8.974/95, que no art. 8º, II, proibia a produção, o armazenamento 

ou a manipulação de embriões humanos destinados a servir como material biológico 

disponível. 

Esta lei vigorou por aproximadamente 10 anos, entretanto, em 24 de março 

de 2005, o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou a Lei n.º 11.105, que 

revogou expressamente a Lei n.º 8.974/95. 

A Lei n.º 11.105/05, denominada Lei de Biossegurança, tomou um 

posicionamento contrário ao da Lei nº. 8.974/95, pois autorizou e disciplinou, para 

fins de pesquisa e terapia, a utilização das células tronco-embrionárias, contudo, 

impôs diversas restrições legais, conforme descreve o art. 5º da referida legislação: 

 

 

Art. 5  É permitida, para fins de pesquisa e terapia, a utilização 
de células-tronco embrionárias obtidas de embriões humanos 
produzidos por fertilização in vitro e não utilizados no 
respectivo procedimento, atendidas as seguintes condições: 
 
I – sejam embriões inviáveis; ou 
 
II – sejam embriões congelados há 03 (três) anos ou mais, na 
data da publicação desta Lei, ou que, já congelados na data da 
publicação desta Lei, depois de completarem 03 (três) anos, 
contados a partir da data de congelamento. 
 
§ 1o Em qualquer caso, é necessário o consentimento dos 
genitores. 
 



§ 2o Instituições de pesquisa e serviços de saúde que realizem 
pesquisa ou terapia com células-tronco embrionárias humanas 
deverão submeter seus projetos à apreciação e aprovação dos 
respectivos comitês de ética em pesquisa. 

 

 

Examinando o dispositivo legal acima descrito, constata-se que o legislador 

utilizou-se da expressão “embriões inviáveis”, portanto, faz-se necessário entender o 

que são embriões inviáveis. 

O conceito legal de embriões inviáveis está descrito no artigo 3°, inciso VIII, 

do Decreto n.º 5.591, de 22 de novembro de 2005, criado para regulamentar a Lei 

n.º 11.105/05, e estabelece: 

 

 

Art. 3º Para efeitos deste Decreto, considera-se: 
[...] 
VIII – embriões inviáveis: aqueles com alterações genéticas 
comprovadas por diagnóstico pré-implantacional, conforme 
normas específicas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, 
que tiverem seu desenvolvimento interrompido por ausência 
espontânea de clivagem após o período superior a vinte e 
quatro horas a partir da fertilização in vitro, ou com alterações 
morfológicas que comprometem o pleno desenvolvimento do 
embrião; 

 

 

Neste contexto, entende-se por inviabilidade genética quando houver 

comprovada alteração no embrião que o torne incompatível com a vida, e evolutiva 

quando restar comprovada que a transferência do embrião ao útero materno não 

resultaria em gravidez. Cumpre destacar que a comprovação da inviabilidade 

genética ou evolutiva, depende sempre de um diagnóstico pré-implantacional. 

Dessa forma, constata-se que a inviabilidade não se refere apenas ao 

embrião, mas também de uma gestação viável a partir da utilização deste embrião. 

Verifica-se ainda que, para pesquisa e terapia, a legislação autorizou a 

utilização de embriões humanos produzidos por fertilização “in vitro”, desde que 

estes sejam inviáveis ou que estejam congelados há pelo menos 03 anos ou que 

venham a completar 03 (três) anos de congelamento após a promulgação da lei, 

sendo necessária, em qualquer caso, a autorização dos genitores. 



Neste momento, é importante destacar, que a fertilização “in vitro” é um 

método de reprodução assistida, destinado em geral a superar a infertilidade 

conjugal, método este, utilizado desde 1978. Ela permite que os espermatozóides 

fecundem os óvulos em laboratório, fora do corpo da mulher, quando este processo 

não possa ser realizado no seu lugar natural, que é a trompa de falópio”.  

Contudo, a autorização para realização de pesquisas com células-tronco 

embrionárias gerou uma grande polêmica, principalmente com relação a fatores 

jurídicos, sendo que a polêmica central está em torno da inviolabilidade do direito à 

vida e do princípio fundamental da dignidade da pessoa humana. 

A principal discussão sobre o tema ocorreu quando o Procurador-Geral da 

República, o Dr. Claudio Fonteles, interpôs uma Ação Direita de 

Inconstitucionalidade – ADI n.º 3.510, em face do art. 5º da Lei de Biossegurança, 

sob o argumento de que este dispositivo “inobserva a inviolabilidade do direito à 

vida, porque o embrião humano é uma vida humana, e faz ruir fundamento maior do 

Estado democrático de direito, que radica na preservação da dignidade da pessoa 

humana”. 

O entendimento do Dr. Claudio Fonteles, é de que o art. 5º da Lei de 

Biossegurança inobserva os preceitos previstos no art. 1º, III, e no art. 5º, ambos da 

Constituição Federal, que descrevem: 

 

 

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 
 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 
vida [...]. 

 

 

A tese principal defendida pelo Procurador-Geral da Republica é a de que a 

vida se inicia com a fecundação, defendendo que o embrião é o ser humano em fase 

inicial de sua vida. 



No sentido da tese defendida pelo Procurador-Geral da República, descreve 

José Renato Nanini (2009, p. 220): 

 

 

Há de se perseguir a vivência de uma ética baseada na pessoa 
humana, cuja dignidade é princípio fundamental positivado pelo 
constituinte de 1988. Ética fundada no respeito ao embrião, o 
seu inelutável direito ao nascimento e, por isso, à exclusão 
lógica da destruição dos embriões, pois constituem eles vida 
humana, merecedora da tutela jurisdicional. A vida humana não 
pode ser convertida em uma operação laboral.  

 

 

No entanto, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, julgou improcedente o 

pedido formulado pelo Dr. Claudio Fonteles, declarando ser constitucional a 

utilização de células-tronco embrionárias para fins de pesquisa e terapia, desde que 

sejam respeitados o procedimento e as condições descritas na Lei de 

Biossegurança. 

Porém, apesar da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal ser 

favorável às pesquisas e terapias com células-tronco embrionárias, a que se 

destacar a discussão sobre o instante em que se atribui ao embrião o respeito 

devido à vida, tendo em vista que o procedimento para a retirada dessas células 

causa a morte desse embrião. 

No ordenamento jurídico brasileiro não existe uma legislação que determine 

claramente qual o ponto inicial da vida humana, como é no Direito Frances que 

dispõe: “desde o momento da concepção, a criança concebida é sujeito de direito, 

sua vida é aquela de um ser humano e deve ser respeitada como tal”.  

No entanto, alguns diplomas legais prevêem a proteção do direito à vida, 

sendo que alguns deles são aplicados no Brasil como, por exemplo, a Convenção 

Interamericana de Direitos Humanos, também denominada de Pacto de San José da 

Costa Rica, que estabelece “toda pessoa tem direito à vida, devendo este direito ser 

protegido por lei desde a concepção”. 

No sentido do que estabelece o Pacto de Santo José da Costa Rica, verifica-

se que a tutela do embrião, tem como finalidade promover o seu desenvolvimento 

como forma de garantir o direito à vida.  



Outro ponto importante na discussão é o de que a terapia com células-tronco 

embrionárias é uma forma de desenvolver um dos fundamentos da República 

Federativa do Brasil, que é a dignidade da pessoa humana, conforme descreve o 

artigo 1º, inciso III da Carta Magna, haja vista que as células-tronco embrionárias 

permitem a expectativa de que podem promover a recuperação de inúmeras 

pessoas acometidas com enfermidades graves, possibilitando na maioria dos casos 

a sua cura. 

 

3.  DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

Em 05 de março de 2008, na sessão de julgamento da ADI n.º 3510, o 

Supremo Tribunal Federal, por maioria, julgou improcedente o pedido formulado pelo 

Dr. Claudio Fonteles, onde declarou que o art. 5º da Lei de Biossegurança está em 

pleno acordo com a disposição Constitucional. 

O Supremo Tribunal Federa entende que não há violação ao direito à vida, 

tampouco à dignidade da pessoa humana, sendo que no histórico julgamento da 

supracitada Ação Direta de Inconstitucionalidade, o relator, Ministro Carlos Ayres 

Brito, em seu relatório defendeu o uso de embriões em pesquisa científica, 

destacando que no momento em que estas células são utilizadas, não possuem 

células nervosas e, portanto, não possuem vida, pois conforme expôs o Ministro, 

consoante ao exposto na Lei n.º 9.434, de 04 de fevereiro de 1997, a vida cessa 

com a morte encefálica, ou seja, com a morte cerebral. 

O Relator, ainda, ressaltou que o embrião não possui personalidade jurídica 

e, portanto, não é objeto de tutela constitucional, vez que a Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988 insere o direito à vida como direito 

fundamental da pessoa humana, e dessa forma, protege apenas os nascidos com 

vida. Destacando que não há pessoa humana no embrião. 

Assim, a Suprema Corte destacou que não cabe a ela dizer com exatidão 

qual o marco inicial da vida humana, mas sim determinar a partir de que momento a 

vida é protegida pela Constituição Federal, e neste sentido decidiu que a vida dos 

embriões produzidos por fertilização “in vitro” inicia-se com a sua implantação no 

útero materno, onde passaram pelo processo de formação e desenvolvimento de 

uma pessoa humana. 

Desta maneira, o posicionamento do Supremo Tribunal Federal é de que o 

voto pela constitucionalidade das pesquisas e terapia com células-tronco 



embrionárias permitirá a milhões de pessoas acometidas de graves enfermidades e 

que se acham à margem da vida, o direito de viver com dignidade, direito de que, 

absolutamente, ninguém pode ser privado. Destacou que o embrião considerado 

inviável não é utilizado no procedimento de fertilização, e terá como destino o lixo ou 

o congelamento, e, portanto, é plenamente possível pode que seja utilizado para um 

fim tão nobre como o de melhorar a qualidade de vida de quem necessita. 

Assim, decidiu que o artigo 5º da Lei de Biossegurança encontra-se amparado 

pelo princípio da dignidade da pessoa humana, no direito à livre expressão da 

atividade científica, na garantia da inviolabilidade do direito à vida e no direito à 

saúde, todos previstos no Ordenamento Maior da República Federativa do Brasil. 

 

4.  CONCLUSÃO 

Ante o exposto, verifica-se que a guarda dos princípios constitucionais e dos 

fundamentos do Estado Brasileiro, devem ser prioridade. A decisão do Supremo 

Tribunal Federal para muitos é uma manifesta violação ao direito à vida, contudo, a 

de se observar que a decisão da Suprema Corte, visa assegurar a dignidade da 

pessoa humana, fundamento maior da Constituição Federativa de 1988.  

Portanto, permitir as pesquisas e a terapia com embriões inviáveis, que teriam 

como destino o lixo ou o congelamento eterno, é uma forma de proporcionar àqueles 

que sofrem cotidianamente com patologias graves, o direito de ter uma vida digna.   
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