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RESUMO 
A presente pesquisa, desenvolvida por meio do método teórico, analisou a vulnerabilidade do embrião, em 
especial, no que se refere à princípio da parentalidade responsável. O planejamento familiar é livre entre as 
pessoas, mesmo que se utilize a reprodução humana assistida, entretanto é necessário, o respeito ao 
princípio da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável. Existem discussões doutrinarias 
contrapondo a proteção ao embrião. Assim, observou-se a necessidade do presente estudo, para uma análise 
da vulnerabilidade do embrião diante das inúmeras técnicas de reprodução humana assistida, fundamental é 
que sejam observados os princípios e preceitos constitucionais. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Dignidade; Embrião; Reprodução Humana.  
 
 
1 INTRODUÇÃO  
 

O tema que será tratado no presente trabalho científico se circunscreve em apontar 
os desdobramentos da vulnerabilidade do embrião diante das técnicas de reprodução 
humana assistida e seus impactos sobre os princípios da parentalidade responsável e 
dignidade da pessoa humana. Por meio do advento da bioética e do biodireito houve a 
urgência de um estudo ético em decorrência da evolução científica/tecnológica, referente 
às ciências da vida, em virtude da violação dos direitos da personalidade da prole eventual.  

As novas técnicas de reprodução assistida servem como meio de solucionar os 
problemas que muitos casais possuem no tocante a esterilidade e/ou a infertilidade, uma 
vez que o planejamento parental é um direito assegurado no ordenamento jurídico 
brasileiro, possibilizado está o acesso às técnicas de reprodução humana assistida para a 
consecução da almejada parentalidade. 

As técnicas de reprodução humana assistida correspondem a um engenho novo 
tanto na área médica quando no ramo do direito, crescendo de forma acelerada, 
consequentemente criando uma lacuna judiciaria, diante da inexistência de leis suficientes 
para sua regulamentação.  

Entretanto, os avanços da Medicina nas últimas décadas têm possibilitado algumas 
práticas como utilização do diagnóstico genético pré-implantacional e as práticas 
eugênicas.  

Por outro lado, alguns conflitos começaram a surgir e indagar quanto a licitude ética 
as várias fases dos procedimentos artificiais utilizados para procriação humana, diante da 
evolução das técnicas de reprodução humana assistida.  

Por meio, da possibilidade de seleção de genes para seleção de características do 
futuro “bebê”, relacionada com a autonomia ao planejamento familiar, surge as práticas 
eugênicas. Desta forma, o aperfeiçoamento da evolução genética, algo que era para ser 
evolucionário ao ponto de apenas proporcionar melhorias ao ser humano de forma digna, 
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agora provoca a eugenia relacionada aos direitos de procriação, ferindo direitos 
fundamentais do novo ser.  

A princípio, a prática “genoma” continha apenas a intenção de exterminar doenças 
transmitidas geneticamente. Contudo, com a modernidade e a busca pela satisfação dos 
desejos inerentes ao ser humano, sejam eles lícitos ou ilícitos, o projeto genoma não ocorre 
apenas com o fim de exclusão de moléstias, mas proporcionando as pessoas com poderes 
aquisitivos, a utilização da engenharia genética para criar filhos perfeitos, bem como filhos 
com anomalias.   

No entanto, inúmeras teorias são expostas, que afirmam ou negam o status de 
pessoa humana aos embriões, merecendo importância o princípio da dignidade da pessoa 
humana que traduz um sistema democrático de direito, fundado no valor da dignidade da 
pessoa humana que representa de forma primordial na esfera de defesa das erudições que 
tratam sobre a reprodução humana assistida. 

É de extrema necessidade que ao se submeterem as técnicas de reprodução, as 
pessoas tenham o mínimo de reflexão, para que optem pela modalidade que irá satisfazer 
o desejo de constituição da prole, mas que também não gere implicações éticas que 
possam ferir os direitos de dignidade e personalidade do eventual filho. 

Por meio do método teórico de abordagem, os procedimentos e caminhos utilizados 
para a realização do presente trabalho foi a separação, leitura de artigos, livros e trabalhos 
científicos relacionados ao tema; esquematização e problematização com o objetivo de 
destacar as ideias principais do assunto; sínteses através de resumos, fichamentos, análise 
interpretativa do que foi lido e posteriormente a comparação das ideias gerais entre os 
autores e com a temática de maneira geral, correlacionando também com a Legislação 
Brasileira.  

Para melhor compreensão, primeiramente, será feita uma breve explanação quanto 
à parentalidade responsável e sua evolução no ordenamento jurídico brasileiro até a 
promulgação da Constituição Federal de 1988 e o Código Civil atual, destacando-se os 
princípios que hoje norteiam o tema, os direitos e deveres dos pais quanto aos filhos. 

Será realizado uma análise do tema da reprodução humana assistida, conceituando-
a e especificando seus limites, bem como suas principais técnicas hoje utilizadas para a 
consecução do projeto de parentalidade, como a inseminação artificial homóloga, a 
inseminação artificial heteróloga e a cessão temporária do útero. 

Por fim, passar-se-á ao estudo dos problemas éticos na biociência envolvendo 
eugenia e práticas ilícitas no direito de procriação.  

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS  

Para elaboração de uma pesquisa é necessário o uso da metodologia apropriada 
que irá ajudar na busca da conclusão esperada. Dessa forma, a metodologia corresponde 
na escolha dos caminhos a ser trilhado para se fazer o estudo. 

A metodologia de pesquisa, tem como objetivo uma elucidação sobre diversos meios 
para elaboração de uma pesquisa, seja, bibliográfica, experimental, histórica, avaliativa, 
survey ou estudo de caso, e foco sobre conceitos primordiais para efetivação da pesquisa, 
como à problematização, hipóteses, objetivos gerais e específicos (Kerlinger, 1980, p.378). 

O método utilizado para elaboração da presente pesquisa será o bibliográfico, que 
João José Saraiva da Fonseca define como o levantamento de referências bibliográficas 
publicadas por inúmeros meios, como artigos, livros páginas de web sites e outros. Sendo 
a gênesis da pesquisa, o levantamento bibliográfico, que irá proporcionar ao pesquisador 
explorar o assunto objeto da pesquisa (FONSECA, 2002, p. 32).  
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A primeira etapa da pesquisa consiste na delimitação do tema e consequentemente 
na exploração do mesmo, por meio de levantamento de matérias bibliográficos e leitura. 
Posteriormente, será realizado a construção das ideias por meio do modo de análise 
bibliográfico e adiante será feito a análise dos conteúdos coletados com o fim de construir 
a conclusão.  

Por meio do método teórico e de pesquisa bibliográfica, os procedimentos e 
caminhos utilizados para a realização do presente projeto serão a separação e leitura de 
artigos, livros e trabalhos científicos relacionados ao tema; esquematização e 
problematização do tema, com o objetivo de destacar as ideias principais do assunto; 
síntese dos livros e artigos científicos, através de resumos, fichamentos, organogramas, 
análise interpretativa do que foi lido e posterior comparação das ideias gerais entre os 
autores e com a temática de maneira geral, correlacionando também com a Legislação 
Brasileira. 

 
 

3  RESULTADOS E DISCUSSÕES  
 
3.1  DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E A LIVRE DECISÃO DO CASAL AO 

PLANEJAMENTO FAMILIAR  

 

A pessoa humana possui seu valor das origens filosóficas, que definiam o homem 
como um ser portador de atributos intrínsecos e insígnia de cada indivíduo humano, no qual 
proporciona segurança contra qualquer ato de tratamento discriminatório contra qualquer 
pessoa.  

Por meio da filosofia grega, mais especificamente com Aristóteles, o homem era 
revelado como um animal político, bastava estar relacionado com à cidadania, ou seja, 
pertencer ao Estado (SANTOS, 1999, p. 19). 

Já em Roma, tinha-se que todos os homens existiam como pessoa, contudo, essa 
compreensão sofre algumas alterações, desta forma, para que um sujeito seja considerado 
pessoa, era indispensável que ele passasse a perfazer algumas premissas como liberdade 
e cidadania (VIEIRA, 2009, p. 27). 

Seguindo a diante, mais precisamente com a era do Iluminismo, surge Emmanuel 
Kant, um dos filósofos mais importante no quesito da dignidade da pessoa humana. De 
acordo com Kant, o homem é um ser racional capaz de regular-se por meio de leis que a si 
mesmo impõe e essa imposição gera o dever. Por consequência, de um dever temos uma 
lei universal, no qual o ser humano utilizando-se da ética e da razão para tratar a si mesmo 
e as seus semelhantes como fim e nunca como meio (KANT, 1986, p. 70). 

A dignidade humana propicia respeito ao ser humano apenas pela ocorrência do 
indivíduo ser homem, reflexo em si e per se, não importando do corpo social ou agremiação 
na qual a pessoa esteja inserida. Segundo os ensinamentos de Jorge Miranda, a dignidade 
da pessoa humana alcança todas as pessoas sem acepção, correspondendo ao atributo 
intrínseco individual e concreto e cada ser humano (MIRANDA, 1991, p. 169).  

Por meio da Constituição democrática o Estado brasileiro assegurou como 
fundamento da República, o princípio da Dignidade da Pessoa Humana.  

Nesse mesmo sentido, Luiz Edson Fachin ensina que a dignidade da pessoa 
humana pertence ao  

 
[...] princípio estruturante, constitutivo e indicativo das ideias diretivas básicas de 
toda ordem constitucional. Tal princípio ganha concretização por meio de outros 
princípio e regras constitucionais formando um sistema interno harmônico, e afasta 
de pronto, a ideia de predomínio do individualismo atomista do Direito. Aplica-se 
como leme a todos o ordenamento jurídico nacional compondo-lhe o sentido e 
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fulminando de inconstitucionalidade todo preceito que com ele conflitar. É de um 
princípio emancipatório que se trata (FACHIN, 2001, p. 191). 

 
Eminente, também, mencionar que o princípio da dignidade da pessoa humana 

conduz as estruturas familiares, nomeadamente ao alusivo do planejamento familiar.  
No tocante a constituição da família, o planejamento familiar é amplamente 

protegido pela ordem constitucional, no qual assegura a livre decisão do casal em constituir 
família nos moldes legais a exemplo do art. 226, §7º da CF/881 e art. 1565, §2º do CC de 
20022.  

Portanto, é claro que o direito ao planejamento familiar possui suas bases nas 
normas constitucionais e consequentemente no princípio da dignidade da pessoa humana, 
devendo ser assegurado como forma de proteção aos princípios fundamentais, como forma 
de garantir os direitos de reprodução.  

 
3.2  DA PARENTALIDADE RESPONSÁVEL DIANTE DAS TÉCNICAS DE 
REPRODUÇÃO HUMANA ASSITIDA 
 

A mitologia grega traz narrativas da utilização da reprodução humana assistida, 
exemplo, o mito de Ates, onde Zeus esteve no planeta Terra e procriou Agstidis, 
hermafrodita, que foi castrado por outros habitantes do Olimpo. Que enterraram seu 
membro. No local que o “membro” foi enterrado nasceu uma amendoeira que deu frutos e 
foi colhido por Nana, filha do rei Sangário, a mesma veio inserir o fruto em seu ventre, 
consequentemente dando à luz a Ates, por quem Agstidi se apaixonou (SAUWEN, 2000, p. 
89). 

No Brasil, os primeiros experimentos de reprodução humana assistida com 
resultados relevantes foram retratados em meados de 1984, mais precisamente no mês de 
maio, no Simpósio Nacional de Reprodução Humana. Nascendo o primeiro bebê de 
proveta. No mesmo ano em São José dos Pinhais (SCALQUETE, 2010, p. 57). 

Diversas são as técnicas de procriação artificial que estão disponíveis as pessoas 
que possuem algum problema de infertilidade/ esterilidade3 para que possam realizar o 
desejo de ter filhos.  

 
1 Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado: 
[...] 
§ 7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento 
familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o 
exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. 
(BRASIL, Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro 
de 1988. Brasília, DF: Senado, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil-
_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm. Acesso em: 17 de jun. 2019). 
2 Art. 1.565. Pelo casamento, homem e mulher assumem mutuamente a condição de consortes, 
companheiros e responsáveis pelos encargos da família.  
[...] 
§ 2o O planejamento familiar é de livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos 
educacionais e financeiros para o exercício desse direito, vedado qualquer tipo de coerção por parte de 
instituições privadas ou públicas. (BRASIL. Código Civil (2002). Código Civil: Lei no 10.406, de 10 de janeiro 
de 2002. Brasília, DF: Câmara dos Deputados, 2002. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm  Acesso em: 17. mai. 2019). 
3 Frequentemente estes termos são usados como sinônimos e algumas vezes definem populações 
diferentes segundo a origem do autor. De acordo, com Fernando Neuspiller e Geraldo Ardiles 
“Basicamente, os casais estéreis são aqueles que, ao término de 12 meses mantendo relações sexuais 
frequentemente (duas a três por semana) e sem proteção anticoncepcional, não obtêm a gravidez. Ao 
contrário, a infertilidade é quando um casal consegue engravidar sem que a mesma chegue ao final” cf. 
NEUSPILLER, Fernando; ARDILES, Geraldo. Conceito e Epidemiologia em Medicina Reprodutiva. In: 
SCHEFFER, Bruno Brum [et. al.] (org.). Reprodução Humana Assistida. São Paulo: Editora Atheneu, 
2003, p.2. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm
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Entre as técnicas de reprodução humana assistida, as mais conhecidas são a 
inseminação artificial homóloga, heteróloga e cessão temporária de útero. Na primeira 
modalidade, o pai é o doador do material genético para fecundação do óvulo de sua esposa 
ou companheira. Já na segunda modalidade, temos a figura de um terceiro doador anônimo 
(ROSA, 2012). A cessão temporária de útero é também conhecida como “maternidade de 
substituição”, ou ainda mais popularmente como “barriga de aluguel”, consistindo   na 
“cessão de útero para a gestante de filho concebido pelo material genético de terceiro – 
contratante – a quem a criança gerada deverá ser entregue logo após o nascimento, 
assumindo a fornecedora a condição de mãe” (MALUF, 2013, p. 216), viabilizando-se em 
linhas gerais a concepção de um filho fora do ventre da mãe biológica. 

Neste contexto de evolução nas técnicas de reprodução artificial, para que não 
ocorra desigualdades é necessário que as entidades familiares se utilizem da parentalidade 
responsável.  

Entres os princípios que norteiam a Constituição Federal de 1988, temos o princípio 
da paternidade responsável previsto no § 7º do art. 226 da Constituição Federal de 1988 4 
e arts. 3º e 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente5, e no inc. IV do art. 1.566 do Código 
Civil. 

Nesse sentido, o magistério da Pós-Doutora Valéria Silva Galdino Cardin na qual 
“conceitua paternidade responsável como a obrigação que os pais têm de prover a 
assistência moral, afetiva, intelectual e material aos filhos” (CARDIN, 2010). 

Na mesma acepção o autor Thiago José Pereira Pires dispõe que o princípio da 
parentalidade responsável, está amplamente associado à concepção, ou seja, seu início 
advém desde a concepção, estendendo-se até que seja até o momento necessário (PIRES, 
2001). 

Nesta senda, a parentalidade responsável advém dos direitos de reprodução. Sem 
embargo, a liberdade sexual dos indivíduos resulta em uma incumbência quanto aos 
resultados dessa liberdade, ou seja, os mesmos são responsáveis pelos embriões 
produzidos por meio de   

A parentalidade responsável decorre do exercício dos direitos reprodutivos pelos 
seres humanos. No entanto, a liberdade sexual do homem e da mulher implica em uma 
responsabilidade quanto ao resultado dessa relação, ou seja, são responsáveis pelos 
embriões produzidos por meio de reprodução humana assistida (GAMA, 2003, p. 453-454). 

Sendo assim, a responsabilidade dos pais em detrimento dos filhos seja os já 
nascidos ou à prole eventual se revela vitalícia, ligando todas as situações jurídicas 
pertinentes à família.  

 
3.3  DA COISIFICAÇÃO DO EMBRIÃO: DA VULNERABILIDADE DO EMBRIÃO 
HUMANO 

 
4 Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 
[...] 
§ 7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento 
familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o 
exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. 
(BRASIL, Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro 
de 1988. Brasília, DF: Senado, 1988. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil¬¬¬_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm. Acesso em: 17 de mai.2017). 
5 Lei 8.069/90:  
Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem 
prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas 
as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e 
social, em condições de liberdade e de dignidade. Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade 
em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, 
à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. 
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A embriologia é uma ciência que possui como objeto de estudo os vegetais e os 

animais, analisando todo o desenvolvimento desde a semente ou óvulo, até as últimas 
etapas de “vida”.  

No campo da pessoa humana, a embriologia define este como “ser humano durante 
as oito primeiras semanas de seu desenvolvimento” (KIPPER, 2003, p. 55). Entretanto, 
para a ciência jurídica, após a implantação no útero. O embrião passa a ser denominado 
nascituro (CARDIN, 2012, p. 55). 

Segundo o art. 2° do Código Civil Brasileiro o marco inicial da vida fundamenta-se 
no momento em que ocorre a concepção pelo processo de reprodução natural. Contudo, 
ao ser falar de reprodução humana surgem discussões. A teoria da potencialidade 
considera o embrião como um ente em potencial, todavia para que haja a proteção jurídica 
é necessário que o embrião se torne uma pessoa (ROCHA, 2008, p. 89). 

Ao passo do Pacto de São José da Costa Rica, ratificado pelo Brasil, tutela a vida 
humana, desde o momento da fecundação, que gera o dever de proteção ao embrião, 
independentemente do estágio de desenvolvimento (OLIVEIRA, 2009, p. 145). 

Dessa forma, o embrião em qualquer circunstância que estiver submetido, seja, 
concebido no corpo humano ou fora dele, deve ser resguardado desde a fase de 
concepção. Pois é sujeito de direito, reconhecendo-se seu caráter de pessoa humana 
desde a fecundação (LEITE, 1996, p. 35).  

Porém, a realidade se mostra contraria a tal proteção professada pela lei e afirmada 
pelos diversos autores citados, o que se vislumbra é uma corrente maciça de coisificação 
do embrião.  

No caso do embrião, existe uma vulnerabilidade de larga escala, por tratar-se de 
um ente que não possui capacidade de defesa e tão pouco pode expressar sua vontade. A 
sua própria existência torna-se arriscada, pois a mesma irá depender quase que 
exclusivamente de como a reprodução assistida será conduzida.  

Entre as práticas que tornam possível a coisificação do embrião, em virtude de sua 
vulnerabilidade está o diagnóstico pré-implantacional, que se trata de um exame que possui 
o fim de não permitir que casais que possuem doenças genéticas terem filhos saudáveis 
(OLIVEIRA, 2010, p. 333). 

A resolução 2168/2017 do Conselho Federal de Medicina, autoriza o uso do 
diagnóstico pré-implantacional, todavia, só deve ser usado com o fim de prevenção ou 
tratamento de doenças, caso contrário estará dando passos para uma eugenia.  

O autor Jürgen Habermas leciona sobre o diagnóstico pré-implantacional: 
 
[...] À aplicação da técnica de pré-implantação vincula-se a seguinte questão 
normativa: É compatível com a dignidade humana ser gerado mediante ressalva e, 
somente após um exame genético, ser considerado digno de uma existência e de 
um desenvolvimento? Podemos dispor livremente da vida humana para fins de 
seleção? Uma questão semelhante se faz quanto ao aspecto do “consumo” de 
embriões (inclusive a partir das próprias células somáticas) para suprir a vaga 
esperança de um dia poder-se produzir e enxertar tecidos transplantáveis, sem ter 
de enfrentar o problema de transpor as barreiras da rejeição a células estranhas 
(HABERMAS, 2004, p. 29). 

 
Como um ente vulnerável, é dever do Estado garantir proteção ao embrião, para 

que o mesmo tenha uma vida digna pautada nos princípios constitucionais.  
Outro problema, quanto a vulnerabilidade do embrião está nas práticas eugênicas, 

que são definidas como uma ciência que possui o objetivo de melhorar a qualidade de uma 
raça (VIEIRA, 2009, p. 47). 
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A eugenia pode ocorrer de forma negativa e positiva, a primeira está relacionada a 
eliminar caraterísticas indesejadas, a segunda, corresponde a eliminação de doenças 
genéticas (VIEIRA, 2009, p. 47).  

Diante de tais possibilidades, o embrião se torna uma mercadoria em um mar de 
possibilidade de características que podem ser escolhidas pelos seus genitores. Nesta 
senda, a dignidade humana deve prevalecer para que exista efetivamente ao princípio da 
parentalidade responsável e a proteção e respeito ao embrião humano.  

 
4 CONCLUSÃO 
 

O planejamento familiar é direito de todo ser humano brasileiro, uma vez que a 
Constituição Federal de 1988 é categórica em afirmar tal direito aos seus cidadãos, 
entretanto é necessário o respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana e o princípio 
da parentalidade responsável.  

As técnicas de reprodução humana assistida quando utilizadas, deve ser pautada 
pela dignidade da pessoa humana, para que exista proteção ao embrião por tratar-se de 
um ser vulnerável.  

Das técnicas de reprodução assistida surge a possibilidade de utilização do 
diagnóstico genético pré-implantacional, que deve ser usado apenas por casais que 
possuem doenças genéticas e não como um capricho para escolha de características ao 
futuro bebê, pois tais práticas levam a ocorrência da eugenia.  

Conclui-se, portanto, que o embrião possui proteção por meio dos princípios 
constitucionais, sendo necessário respaldo na dignidade humana para a criação de uma 
normal que venha dispor sobre os limites na manipulação nas técnicas de reprodução 
humana assistida.  
 

 

REFERÊNCIAS   

 

BRASIL. Código Civil (2002). Código Civil: Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002. 
Brasília, DF: Câmara dos Deputados, 2002. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm  Acesso em: 17. mai. 2019. 
 
BRASIL, Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: 
promulgada em 5 de outubro de 1988. Brasília, DF: Senado, 1988. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm. Acesso em: 17 
de jun. 2019). 
  
CARDIN, Valéria Silva Galdino. Do planejamento familiar, da paternidade responsável 
e das políticas públicas. IBDFAM, Belo Horizonte. Disponível em: www.ibdfam.org.br. 
Acesso em: 17 jul. 2019. 
 
CARDIN, Valéria Silva Galdino; WINCKLER Gehlen. Da vulnerabilidade do embrião 
emergente de reprodução humana assistida. In: SANCHES, Mário Antônio; GUBERT, Ida 
Cristina (orgs.). Bioética e vulnerabilidade. Curitiba: Champagnat, 2012.  
 
FACHIN, Luiz Edson. Estatuto jurídico do patrimônio mínimo. Rio de janeiro: Renovar, 
2001. 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm


 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

FONSECA, João José Saraiva.  Metodologia da pesquisa científica. Fortaleza: UEC, 
2002. Apostila. 
 
GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. A nova filiação: o biodireito e as relações 
parentais: o estabelecimento da parentalidade-filiação e os efeitos jurídicos da reprodução 
assistida heteróloga. Rio de Janeiro: Renovar: 2003. 
 
HABERMAS, Jürgen. O futuro da natureza humana. São Paulo: Martins Fontes, 2004. 
 
KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes. Lisboa: Edição 70, 
1986. Vide também: MARTINEZ-PUJALTE, Antonio-Luis. Los derechos humanos como 
derechos inalienables. In: BALLESTEROS, J. (ed.). Derechos humanos: concepto, 
fundamentos, sujeitos. Madrid: Tecnos, 1992. 
 
KERLINGER, Fred N. Metodologia da pesquisa em ciências sociais. São Paulo: EPU/ 
EDUSP, 1980. 378p. 
 
KIPPER, José Délio; MARQUES, Caio Coelho; FEIJÓ, Anamaria. Ética em pesquisa: 
reflexões. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2003.  
 
LEITE, Eduardo de Oliveira. O direito do embrião humano: mito ou realidade? Revista de 
Direito Civil, n° 78, p. 22-40, out./dez. 1996. 
 
MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus. Curso de bioética e biodireito. 2. ed. 
São Paulo: Atlas, 2013. 
 
MARTINHAGO, Ciro Dresch; OLIVEIRA, Mariana Angelozzi de; OLIVEIRA, Ricardo M. de. 
Diagnóstico genético pré-implantacional. In: DZIK, Artur; PEREIRA, Dirceu Henrique 
Mendes; CAVAGNA, Mario. Revista Brasileira de Direito Animal. 198 et. al. (ed.). Tratado 
de Reprodução Assistida. São Paulo: Segmento Farma, 2010. 
 
MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional – Tomo IV: Direitos fundamentais. 
Coimbra: Coimbra Editora, 1991. 
 
OLIVEIRA ASCENÇÃO, José de (Coord.). Estatuto de bioética. Coimbra: Almeida. 2009, 
v. III. 
PIRES, Thiago José Teixeira. Princípio da Paternidade Responsável. [2001?]. Disponível 
em: http://www.apmp.com.br/juridico/artigos/docs/2001/1206_andreluinogueiradacunha. 
Acesso em: 02 jul. 2019. 
 
ROCHA, Renata da. O direito à vida e a pesquisa com células-tronco. Rio de janeiro: 
Elsevier, 2008. 
 
ROSA, Letícia Carla Baptista, CARDIN, Valéria Silva Galdino. Do status jurídico do embrião 
crioconservado e do princípio da dignidade da pessoa humana frente à utilização das 
técnicas de reprodução humana assistida. In: XXI Congresso Nacional do Conpedi, 
Niterói, 2012. 
SANTOS, Fernando Ferreira dos. Princípio Constitucional da Dignidade da Pessoa 
Humana. São Paulo: Celso Bastos Editor: Instituto Brasileiro de Direito Constitucional, 
1999. 
 

http://www.apmp.com.br/juridico/artigos/docs/2001/1206_andreluinogueiradacunha


 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

SAUWEN, Regina Fiúza; HRYNEIWICZ, Severo. O Direito “in vitro”: da biótica ao 
biodireito. Rio de Janeiro: Lúmem Juris, 2000. 
 
SCALQUETE, Ana Cláudia S. Estatuto da Reprodução Assistida. São Paulo. Saraiva, 
2010. 
 
VIEIRA, Mônica Silveira. Eutanásia: humanizada a visão jurídica. Curitiba: Jaruá Editora, 
2009. 
 
VIEIRA, Tereza Rodrigues. Ensaios de Bioética e Direito. Brasília: Consulex, 2009. 
 


