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ANÁLISE DA ADEQUAÇÃO DA DESTINAÇÃO DOS EMBRIÕES EXCEDENTES 

PARA PESQUISA 

 

 
Saryta Nathália Vidal 

Ana Cláudia Rossaneis 
 
 
RESUMO 
 
Tendo em vista que muitos casais não conseguem ter seus filhos pelo meio natural, para combater a 
esterilidade e a infertilidade, a biotecnologia trouxe várias soluções nesta área. Entre essas soluções 
encontramos a técnica de reprodução humana assistida. O presente trabalho se propôs a trazer um 
breve histórico da técnica, bem como os problemas gerados quanto ao destino dos embriões 
excedentes criopreservados em laboratório, analisando as repercussões jurídicas de cada um dos 
destinos. O direito à vida é garantido pela Constituição Federal no artigo 5º, caput, e assim as técnicas 
de fertilização in vitro, efetivam o direito à vida. Promovemos, por fim, uma análise da decisão do 
Supremo Tribunal Federal (Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.510), julgada em 29 de maio de 
2008, que autorizou as pesquisas com células-tronco embrionárias. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Reprodução Humana Assistida; Embriões; Lei da Biossegurança. 
 
 
ANALYSIS OF THE ADEQUACY OF DESTINATION OF EXCESSIVE EMBRYOS 

FOR RESEARCH 

 
 
ABSTRACT: Given that many couples are unable to have their children through the natural 
environment to finish the infertility and infertility the biotecnology brought many solutions 
for this area. Among these solutions we find the tecnic of watch human reprodution. The 
presente work proposes to bring a brief historic this tecnic and the problems generetad by 
destination of cryopreserved surplus embryos in the laboratory, analyzing the legal 
repercussions of each of the destinations. The right to life is guaranteed by the Federal 
Constitution in article 5, caput, and thus the in vitro fertilization techniques, make the right to 
life effective. Finally, we promote an analysis of the decision of the Federal Supreme Court 
(Direct Action of Unconstitutionality No. 3.510), judged on May 29, 2008, which authorized 
the research with embryonic stem cells. 
 
Keywords: Assisted Human Reproduction; Embryos; Law of Biosafety.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

A reprodução humana assistida surgiu como uma solução para os problemas de 
fertilidade, objetivando subsidiar instrumentos para a realização do projeto parental dos casais 
que enfrentam dificuldades. 

Para o Conselho Federal de Medicina, e aos demais dispositivos que cuidam do 
projeto familiar, é admissível inferir que qualquer pessoa poderá realizar a reprodução 
humana assistida. A Lei de Biossegurança autoriza o uso dos embriões in vitro, não 
transferidos para o corpo materno, os quais são chamados de excedentários, para uso de 
células-tronco para pesquisas. A Lei 11.105 de 24 de março de 2005, também chamada de Lei 
de Biossegurança em seu artigo 5º permite, para fins de pesquisa e terapia, a utilização de 
células-tronco embrionárias adquiridas de embriões humanos. Entretanto, o ex-procurador da 
República, Cláudio Fonteles, em não concordância, propôs a ADIN 3510, que considera 
inconstitucional o artigo 5º da Lei 11105/05, a qual foi julgada improcedente pelo STF. 

O trabalho irá analisar a situação jurídica desses embriões que são criopreservados, 
objetivando apresentar quais as hipóteses de sua destinação. As principais são o 
congelamento, eliminação dos embriões, pesquisas ou doações. 

A escolha do presente assunto, por se tratar de um tema polêmico envolvendo uma 
serie de questionamentos éticos, jurídicos e culturais, deve-se ao fato da necessidade de 
melhor compreensão da fecundação in vitro e suas consequências. Nesse intuito, a ciência 
busca cada vez mais respostas a tantos problemas relacionados à área de saúde. 
 

 

2 REPRODUÇÃO HUMANA ASSISTIDA 

 

2.1 CONSTRUÇÃO HISTÓRICA 

 

A procriação sempre foi uma das fontes responsáveis para o desenvolvimento do 

grupo humano que habita em certo período de tempo e espaço, seguindo um padrão comum. 

O desejo de ter filho é um sentimento inato, primitivo. A fertilidade está relacionada à 

realização pessoal e, ligada a esta ideia, tem-se que a incapacidade de procriar representa uma 

falha em atingir o destino biológico. Alguns casais apresentam problemas de fertilidade, não 

conseguindo alcançar a procriação pelas vias naturais, sendo que o único modo de se obter a 

gestação se dá por meio da utilização da Reprodução Assistida. 
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A reprodução assistida foi iniciada no final do século XVIII, passando por muitas 

evoluções. No início, não se imaginava que ela pudesse ser feita com a colaboração da 

ciência, no incentivo de dar filho a quem a natureza havia negado. Essa interferência em 

processos naturais causa um maior impacto no tocante da reprodução assistida e a proposta 

dessas técnicas, baseia-se no auxilio da reprodução ou na promoção da reprodução em 

pessoas inférteis. Nesse sentido, a reprodução assistida é um dos meios usados para que um 

casal consiga procriar, mas preservando os direitos dos embriões. 

No final do século XIX, os cientistas iniciaram pesquisas acerca do desenvolvimento 

embrionário. Nesse período, descobriram que o óvulo desempenhava papel importante para a 

fecundação humana, esfarelando-se a ideia de que apenas o homem, com seu espermatozoide, 

fosse o responsável pela geração de vida humana, sendo a mulher considerada mero 

receptáculo para o novo ser. Em 1799, John Hunter teria obtido êxito com tal técnica em seres 

humanos, sendo que o primeiro caso de inseminação homóloga ocorreu na França, no ano de 

1833, e, no ano seguinte, nos Estados Unidos, teria ocorrido o primeiro caso de inseminação 

heteróloga. Já em 1910, foi descoberta pelo russo Ivanov a técnica de conservação do líquido 

seminal por resfriamento, sendo inicialmente generalizado o seu uso na pecuária, com a 

criação dos bancos de sêmen. 

Em meados do século XX, foi descoberto o processo de meiose celular, que originava 

as células reprodutoras. E, por meio da união do espermatozoide com o óvulo, surgira um 

pequeno ser, possuidor de metade do material genético da mãe e metade do pai.  No entanto, 

apenas na década de 50, graças aos trabalhos de dois grandes geneticistas, Watson e Crick, foi 

possível desvendar a estrutura do DNA, o material genético primordial de todo ser humano.            

Pode-se afirmar que este foi o marco divisor, visto que, a partir deste momento, os avanços na 

área da genética foram espantosos e, em curto espaço de tempo, foi possível o 

desenvolvimento de técnicas de manipulação do material genético e de fertilização humana 

em laboratório, sendo que, no final da década de 1970, o mundo assistiu estupefato do que o 

nascimento dos bebês de proveta1, algo que até então se acreditava ser impossível realizar.  

De acordo com a Sociedade Europeia de Reprodução Humana e de Embriologia, cerca 

de cinco milhões de crianças nasceram em todo o mundo por fertilização in vitro, desde o 

primeiro bebê de proveta, Louise Brown2.               

                                                        
1 PUSSI, William Artur. Personalidade Jurídica do Nascituro. Curitiba, 2008. 
2 DOMÍNIO PÚBLICO. Artigo: Médicos Sugerem Forma Mais Barata e Menos Agressiva de Fertilização 
In Vitro para Mulheres. Publicado em 13 de março de 2014. Disponível 
em:<http://contilnetnoticias.com.br/saude/23-noticias/4853-medicos-sugerem-forma-mais-barata-e-menos-
agressiva-de-fertilizacao-in-vitro-para-mulheres>. Acesso em 28 de outubro de 2017. 

http://contilnetnoticias.com.br/saude/23-noticias/4853-medicos-sugerem-forma-mais-barata-e-menos-
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O desejo de gerar um filho, por via natural ou não, é garantido pela Carta Magna no 

art. 226, § 7º, que afirma que todas as pessoas podem recorrer a todos os meios científicos 

disponíveis para a realização do seu projeto de parentalidade. 

Na antiguidade, a infertilidade era julgada como uma grande maldição, pois a 

fertilidade era uma dádiva. Sendo assim, Eduardo de Oliveira Leite apud Guilherme Calmon 

Nogueira da Gama afirma que  

 
[...] na Antiguidade houve época em que a esposa estéril poderia ser repudiada 
pelo marido em razão da sua impossibilidade para procriar, o que a tornava menos 
digna sob o prisma social e gregário. E, tal busca, impulsionada pelo enorme 
desejo de procriação, conduziu as ciências da vida a desenvolver métodos e 
técnicas objetivando solucionar a impossibilidade de algumas pessoas procriarem 
naturalmente. Ainda que sob forte resistência e oposição de determinados setores 
da sociedade – especialmente de cunho religioso -, a ciência prosseguiu suas 
atividades decifrando alguns pontos obscuros da reprodução humana. Aponta-se a 
Idade Média como sendo o período histórico em que ocorreu a primeira 
inseminação artificial humana, sob a modalidade homóloga, sendo a heteróloga 
exitosa somente no final do século XIX. A partir de 1950, as técnicas de 
inseminação artificial se difundiram com intensa rapidez a ponto de apenas nos 
Estados Unidos da América mais de vinte mil crianças nascerem anualmente, 
concebidas através da inseminação artificial3. 

 
 

O embrião ao ser colocado no útero da mulher é, pelo direito, já classificado como 

nascituro e assim já tem seus direitos assegurados, ainda que em expectativa.   

Silmara J. Chinelato Almeida, alerta para a condição de “não nascituros” dos embriões 

congelados, visto que somente após sua implantação no útero, mediante a qual se iniciará a 

gravidez, será possível considerar que ali existe um novo ser, uma pessoa, embora o embrião 

pré-implantatório deva merecer tutela jurídica como pessoa virtual ou in fieri.4 Normalmente 

são fixados mais de um embrião para tornar maior a chance de suceder a gravidez. Já os 

demais embriões são congelados, no processo de criopreservação. 

Essa progressão tem solucionado o problema da infertilidade, criando assim várias 

formas de procriação assistida, com a utilização dos componentes genéticos. Então essas 

técnicas de reprodução humana assistida por meio da inseminação artificial e fecundação in 

vitro, trazem grande esperança para os casais possibilitando a geração de um ser.  

 

 

                                                        
3LEITE, Eduardo de Oliveira. Procriação artificiais e o Direito. In: GAMA, Guilherme Calmon Nogueira. A 
nova filiação: biodireito e as relações parentais. 2003. 
4ALMEIDA, Silmara J. Chinelato e. O nascituro no Código Civil e no direito constituendo do Brasil.. 
Brasília, 1988. 
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2.2 INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL E FERTILIZAÇÃO IN VITRO: DIFERENÇAS 

CONCEITUAIS 

 

A inseminação artificial é caracterizada pelo depósito do sêmen na cavidade uterina no 

momento em que a mulher está ovulando. Esse tratamento é considerado de baixa 

complexidade e está indicado para aqueles casais em que a mulher tem (aquele) distúrbio de 

ovulação e, dessa maneira, não ovulam adequadamente, ou seja, apresentam ovulações 

irregulares. A síndrome de ovário policístico, que é a causa mais comum, afeta grande parte 

das mulheres que relatam ou são diagnosticadas com problema de ovulação, sendo que com a 

utilização desta técnica conseguem induzir a ovulação de forma previsível para colocação do 

sêmen dentro da cavidade uterina no momento em que está ovulando. 

Outra indicação para a utilização da inseminação ocorre quando o sêmen do parceiro 

tem alguma alteração biológica, mas ainda é considerado apto e suficiente para gerar uma 

gravidez espontânea. Assim, é processado esse sêmen e feita uma seleção dos (separado os) 

melhores espermatozoides. O sêmen selecionado e preparado é depositado dentro da cavidade 

uterina, a fim de que seja alcançada a concepção. A chance de gravidez com a inseminação 

artificial é considerada de 15% à 30%  por tentativa, portanto, é um tratamento de baixa 

complexidade e com perfis de médios resultados positivos. 

A fertilização in vitro é um tratamento considerado de alta complexidade. Nesse 

processo, há um estimulo hormonal para que a mulher tenha um maior recrutamento de 

folículos, tendo assim, mais óvulos disponíveis. No laboratório, o óvulo é fecundado por 

espermatozoide, gerando um embrião, o qual vai crescer e se desenvolver fora do corpo 

humano, por um período determinado de tempo. Após alguns dias, ele será transferido para o 

interior da cavidade uterina. O tratamento feito por esta técnica de reprodução humana 

assistida é considerado um tratamento de alta complexidade justamente porque envolve 

questões laboratoriais: estes embriões devem estar em uma estufa adequada com meios de 

cultura adequados simulando as condições de uma tuba uterina.  

A fertilização in vitro é o tratamento realizado nas clínicas de reprodução assistida 

porque justamente consegue contornar diversas situações que estão impedindo o casal de 

engravidar, como, por exemplo, alterações nas tubas uterinas, alterações importantes no 

sêmen, alteração de qualidade dos óvulos relacionados à idade da mulher e também pelo seu 

potencial maior de gestação. A chance de sucesso com a fertilização  in vitro é variável, mas 
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pode ser de 60% à 65% por tentativa, alcançado índices muito maiores do que a inseminação 

artificial. 

 É importante ressaltar que até mesmo pessoas que já tenham passado por 

procedimentos cirúrgicos para evitar gestações, como a laqueadura, em mulheres, ou a 

vasectomia em homens, podem fazer uma fertilização in vitro, obtendo sucesso, situação que 

não ocorre com a inseminação artificial, pois nestes casos ela não é indicada. 

 

2.3 EMBRIÕES EXCEDENTÁRIOS NA FERTILIZAÇÃO IN VITRO 

 

Os embriões excedentários são aqueles oriundos da técnica de fertilização in vitro, 

mas que não foram implantados no útero. Dentre os embriões obtidos na fertilização in vitro, 

alguns não são usados por não se atingirem uma progressão normal. Contudo, os embriões 

que se desenvolveram normalmente, mas que excederam o limite apropriado, também não 

serão transferidos. 

 Com a fertilização in vitro (FIV), em regra, geram-se embriões em número maiores 

do que será imediatamente transferido ao útero. E assim, toda pessoa que faz este tratamento 

de fertilização, pode ter embriões excedentes, uma vez que fica sujeita a não ter ou não 

precisar utilizar todos os embriões elaborados. Caso os genitores não possuam condições e 

nem interesse em congelar os embriões excedentes, poderão ser congelados os óvulos 

excedentes antes da fertilização destes e, assim, o casal poderá se desfazer deles a qualquer 

momento.  

        Acerca do tema, Elimar Szaniawski afirma que  

 
Isso porque, conforme aduz a doutrina, a fertilização in vitro se utiliza da 
fecundação e utilização de vários embriões para cada tentativa de 
inseminação, de tal modo, que o resultado desta prática é a ocorrência de 
embriões excedentes, uma vez que são fertilizados em torno de quinze 
óvulos para se desenvolver aproximadamente dez embriões, implantando-se 
quatro a cada tentativa, sendo os demais congelados vivos em nitrogênio 
líquido, podendo permanecer desta forma indefinidamente, bem como, ser 
descartados ao final do ciclo.5 

 

        Na mesma vertente, Jussara Maria Leal de Meirelles assinala que 

A eliminação de embriões concebidos in vitro e mantidos vivos por meio do 
processo de congelamento, embora não se possa atribuir a essa prática o 

                                                        
5SZANIAWSKI, Elimar. Direitos de Personalidade e sua tutela. São Paulo, 2005. 
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crime de aborto, tendo em vista a ausência do estado gravídico, pode-se 
afirmar que há evidente eliminação de vida humana, uma vez que o embrião 
carrega consigo caracteres próprios de um indivíduo e possibilidades de se 
desenvolver como pessoa que venha a viver extra-uterinamente, sendo 
imprescindível a análise jurídica desta prática6. 
 

 

 Essas técnicas foram desenvolvidas para auxiliar no processo de reprodução humana 

assistida, compensando a infertilidade de um dos cônjuges, ou até mesmo de ambos. Pois é 

certo que muitas vezes, quando o desejo de ter filho não é realizado por razões da 

infertilidade, o casal enfrenta um longo e doloroso processo de desequilíbrio emocional, 

podendo ser evitado ou amenizado com a utilização de tais técnicas apresentadas pela 

medicina genética. 

 

3 EMBRIÕES EXCEDENTÁRIOS 

 

3.1 DESTINAÇÃO (CRIOPRESERVAÇÃO E DESCARTE) 

 

O Conselho Federal de Medicina declara que os embriões excedentários, ou seja, 

aqueles que são oriundos da técnica de fertilização in vitro devem ser criopreservados, não 

sendo permitido o descarte ou a destruição. No momento da criopreservação o casal deve 

expor por escrito à vontade de ambos quanto ao destino destes embriões em caso de divórcio, 

doença grave ou falecimento de um ou ambos e quando querem doá-los. 

 A criopreservação é um método utilizado quando se tem embriões excedentes e de 

boa qualidade após uma tentativa de Fertilização in vitro. Trata-se de um método de 

conservação desses embriões excedentários durante um período de tempo, para que o casal 

possa utilizá-los em um momento posterior, com a finalidade de obter outras gestações ou 

doá-los para outros casais e, ainda, para pesquisas. A idade máxima para que estes embriões 

sejam implantados no útero, e assim gerem uma gestação, são 50 anos. Essa idade já foi 

estabelecida pelo Conselho Federal de Medicina. 

Conforme a Lei nº 11.105/2005, artigo 5º, é possível que após 3 anos de 

criopreservação se faça a doação desses embriões para pesquisas com “células tronco 

embrionárias”. No entanto, para que isso se concretize é necessário que se tenha o 
                                                        
6 MEIRELLES, Jussara Maria Leal de. Estatuto jurídico do embrião. In Bioética, Biodireito e o novo Código 
Civil de 2002. Belo Horizonte, 2004. 
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consentimento do casal e também que esta situação passe por uma aprovação do Conselho de 

Ética: 

 
Art. 5º É permitida, para fins de pesquisa e terapia, a utilização de células-
tronco embrionárias obtidas de embriões humanos produzidos 
por fertilização in vitro e não utilizados no respectivo procedimento, 
atendidas as seguintes condições: 
 I – sejam embriões inviáveis; ou 
 II – sejam embriões congelados há 3 (três) anos ou mais, na data da 
publicação desta Lei, ou que, já congelados na data da publicação desta Lei, 
depois de completarem 3 (três) anos, contados a partir da data 
de congelamento. 
            § 1o Em qualquer caso, é necessário o consentimento dos genitores. 
§ 2o Instituições de pesquisa e serviços de saúde que realizem pesquisa ou 
terapia com células-tronco embrionárias humanas deverão submeter seus 
projetos à apreciação e aprovação dos respectivos comitês de ética em 
pesquisa. 
§ 3o É vedada a comercialização do material biológico a que se refere este 
artigo e sua prática implica o crime tipificado no art. 15 da Lei no 9.434, de 
4 de fevereiro de 1997. 
 
 

          Para Maria Berenice Dias, 

[...] os embriões concebidos por manipulação genética, e que não foram 
implantados, são chamados de embriões excedentários. De modo geral, no 
procedimento de fertilização são gerados vários embriões, e levadas a efeito 
diversas tentativas de concepção. Os embriões descartados e não utilizados 
permanecem armazenados na clínica que realiza o procedimento. As 
questões referentes aos embriões excedentários podem gerar delicados 
problemas sobre direito de personalidade, havendo o risco de serem 
reconhecidos como nascituros e sujeitos de direitos. Persiste acirrada a 
polêmica no âmbito da bioética e do biodireito. As controvérsias continuam, 
mesmo com a aprovação da Lei de Biossegurança (Lei 11.105/05). Ainda 
que seja permitida, para fins de pesquisa e terapia, a utilização de células-
tronco embrionárias produzidas por fertilização in vitro e não utilizadas no 
prazo de três anos depois do congelamento, é necessárioo consentimento dos 
genitores, que nem sempre é colhida7. 
 
 

            A Lei da Biossegurança possibilita a utilização dos embriões in vitro não transferidos 

para a mulher. Esses embriões, chamados de excedentários, são usados para pesquisa de 

células-tronco. As pesquisas utilizando esses embriões já trouxeram a cura para muitas 

doenças como a leucemia linfóide aguda, leucemia mielóide aguda, leucemia mielóide 

crônica, leucemia mielóide crônica juvenil, linfoma de Burkitt, liposarcoma, síndrome 

mielodisplásica, tumores sólidos (ex.: neuroblastoma ou retinoblastoma), doença de Hodgkin 

                                                        
7DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. São Paulo, 2016. 
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refratária, linfoma não-hodgkin, anemia aplástica, anemia aplástica idiopática, síndrome 

blackfan-diamond, disqueratosis congênita, anemia de fanconi, trombocitopenia 

amegacariocitica, síndrome de kostmann, talassemia (anemia de cooley), anemias falciformes, 

adrenoleucodistrofia, doença de batten, doença de gunther, síndrome de hunter, síndrome de 

hurler, síndrome de lesch-nyhan, síndrome de maroteaux-lamy, síndrome de omenn, 

deficiências imunitárias combinadas severas, disgênese reticular, displasia tímica, 

leucodistrofia celular globóide, síndrome de wiskott aldrich, síndrome linfoproliferativa 

ligada ao cromossomo X, síndrome de Evans, osteopetrose e histiocitose das células de 

langerhans. E muitas ainda podem ser curadas, tais como lesões de medula espinhal, paralisia 

cerebral, doença vascular periférica e perda adquirida de audição, assim, parece bastante claro 

que tais pesquisas ajudam dezenas de pessoas a reestabelecer sua saúde. Apesar da 

importância na proteção biológica, o que deve ser analisado para definir a sua destinação é a 

proteção jurídica do embrião. 

          Acerca do momento que se inicia a vida do embrião criopreservado, e de quando ele 

pode ser considerado um sujeito de direitos, é que se faz necessária a proteção desses 

embriões excedentes para averiguar a possibilidade de serem usados em pesquisas, como 

também doá-los ou descartá-los. A respeito da proteção jurídica do embrião, torna-se 

interessante destacar a conclusão de Valéria Silva Galdino que afirma que “o embrião 

criopreservado deve ter uma tutela jurídica apropriada, bem como ter sua dignidade 

resguardada conforme a sua condição, todavia não nos mesmos moldes que o nascituro8”. 

          Dessa forma, a polêmica da destinação dos embriões criopreservados se eleva quando 

se pensa na possibilidade de descarte dos mesmos. Nesse sentido, o prazo para o descarte 

seria de 5 anos:  
 
Resolução CFM nº 2.013/13, artigo V - CRIOPRESERVAÇÃO DE 
GAMETAS OU EMBRIÕES: 
1 - As clínicas, centros ou serviços podem criopreservar espermatozoides, 
óvulos e embriões e tecidos gonádicos.  
2 - O número total de embriões produzidos em laboratório será comunicado 
aos pacientes, para que decidam quantos embriões serão transferidos a 
fresco, devendo os excedentes, viáveis, serem criopreservados.  
3 - No momento da criopreservação os pacientes devem expressar sua 
vontade, por escrito, quanto ao destino que será dado aos embriões 
criopreservados, quer em caso de divórcio, doenças graves ou falecimento de 
um deles ou de ambos, e quando desejam doá-los. 

                                                        
8GALDINO, Valéria Silva. Da destinação dos embriões excedentários. Disponível em: 
http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/bh/valeria_silva_galdino.pdf. Acesso em 10 de setembro de 
2017. 

http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/bh/valeria_silva_galdino.pdf.
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 4 - Os embriões criopreservados com mais de 5 (cinco) anos poderão ser 
descartados se esta for a vontade dos pacientes, e não apenas para pesquisas 
de células-tronco, conforme previsto na Lei de Biossegurança. 
 
 

          De acordo com a Resolução nº 2.013/2013 do CFR, evidencia-se que a destruição do 

embrião, por mais que não esteja regulamentada na Lei de Biossegurança, poderá ser 

descartado se esta for uma vontade de ambos os pais. Importante destacar que as normas do 

Conselho Federal de Medicina não são leis e nem tem força de lei. Portanto, tratam-se de 

normas que orientam apenas a conduta de profissionais que a elas se subordinam, ou seja, os 

médicos.  

          Juristas que entendem a possibilidade do descarte dos embriões excedentes defendem 

que 

 
admite-se a destruição de embriões criados in vitro e conservados, uma vez 
que não se tem em nenhum caso a segurança de que a prolongação do 
congelamento permitia assegurar a dignidade humana, principio que, como 
já se viu, rege todo o sistema de proteção dos embriões9 [...].  
 
 

Por fim, é importante destacar que tudo é muito principiante nesse tema do descarte de 

embriões excedentários, sendo necessário, ainda, um vasto estudo e profundas discussões, 

pois existem diversas polêmicas que tornam o assunto dos embriões excedentários de alta 

complexidade, tornando-se bastante árduo apontar soluções únicas e pontuais.  

 

 

3.2 CONFLITOS BIOÉTICOS 

 

          A polêmica em torno da destinação destes embriões tem início na extensão atribuída 

ao conceito de nascituro, o qual, por algumas correntes, passa a englobar os embriões 

produzidos em laboratório e ainda não implantados no útero materno, estando estes 

conservados pela criopreservação. Os avanços da biotecnologia são cada vez maiores e a 

possibilidade de congelamento de embriões e o seu destino incerto abrem a discussão acerca 

do início da vida, da personalidade e dos direitos inerentes à pessoa por nascer10. 

           Segundo Moreira Filho,  

                                                        
9TRÍAS, Encarna Roca i. Direitos de reprodução e eugenia. In Bioteclogia, Direito e Bioética. Org. Carlos 
Maria Romeo Casabona. Belo Horizonte: Del Rey e PUC Minas, 2002. 
10TEIXEIRA DE FREITAS, Augusto. Esboço do Código Civil. Ministério da Justiça e Negócios interiores – 
Serviço de Documentação. República dos Estados Unidos do Brasil. Rio de Janeiro, 1952. 
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a nova teoria acerca da personalidade deverá levar em conta que o início da 
personalidade do ser humano começará a partir da nidação, por só assim 
atender ao espírito do legislador brasileiro e aos interesses sociais na medida 
em que o embrião criopreservado pode ficar nesta situação indefinidamente, 
ensejando grande instabilidade no Ordenamento Jurídico. Assim, o Código 
Civil poderia dispor que a personalidade civil do ser humano inicia-se com a 
nidação, condicionando os efeitos de alguns direitos ao nascimento com vida 
e assegura, desde a concepção, os direitos do pré-embrião, a fim de evitar 
manipulação genética indevida e o seu descarte11. 
 
 

         Diante disso, pode-se afirmar que existe a dúvida quanto ao início da vida, o que é de 

extrema importância, uma vez que este termo reflete diretamente no momento inicial da tutela 

dos direitos do embrião criopreservado. 

         Entende Jussara Maria Leal de Meirelles, que o embrião concebido e mantido em 

laboratório é estranho ao modelo clássico: não é pessoa natural ou física de acordo com a Lei 

Civil, pois inexiste o nascimento com vida, não é nascituro, porquanto à época do Código, por 

não estar em desenvolvimento no ventre materno, e também não é prole eventual, 

considerando a existência da concepção12. 

          Um dos maiores defensores de que a vida começa no momento da concepção é o 

Procurador Geral da República Claudio Fonteles, responsável pela redação e ajuizamento 

perante o Supremo Tribunal Federal da Ação Direta de inconstitucionalidade (ADI 3.510) na 

qual questiona a constitucionalidade do artigo 5º da Lei de Biossegurança 11.105/05, que 

permite o uso de células-tronco retiradas de embriões humanos para fins de pesquisa e terapia. 

Observa-se que uma das consequências da utilização de embriões para estas situações é sua 

consequente destruição. Para Fonteles, a vida começa na fecundação13 e, portanto, a referida 

postura seria incompatível. 

           Conforme o entendimento da autora Maria Helena Diniz, o embrião humano 

congelado não poderia ser considerado nascituro, embora ele possa ter proteção jurídica como 

pessoa virtual, possuindo uma carga genética própria14, ou seja, para esta doutrinadora, não 

haveria vida propriamente dita. No entanto, o embrião mereceria tutela jurídica proporcional à 

expectativa de vida que carrega. 

                                                        
11MOREIRA FILHO, José Roberto. O Direito Civil em face das novas técnicas de reprodução assistida. 
Disponível em:<http://www.fmd.pucminas.br/Virtuajus/2_2004/Discentes/PDF/Reproducao%20assistida.pdf>. 
Acesso em 8 de agosto de 2017. 
12MEIRELLES, Jussara Maria Leal. A vida humana embrionária e sua proteção jurídica. Rio de Janeiro, 
2000. 
13Consultor Jurídico. Fonteles questiona pesquisas com células-tronco embrionárias.  Disponível em: 
https://www.conjur.com.br/2005-mai-30/fonteles_proibir_uso_embrioes_pesquisas. Acesso em 10 de agosto de 
2017. 
14DINIZ, Maria Helena. Código Civil anotado. São Paulo, 2007. 

http://www.fmd.pucminas.br/Virtuajus/2_2004/Discentes/PDF/Reproducao%20assistida.pdf
https://www.conjur.com.br/2005-mai-30/fonteles_proibir_uso_embrioes_pesquisas.
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            Todavia, modernamente na medicina, há a consideração de que o embrião in vitro, 

antes da sua implantação no útero, ou seja, antes da ocorrência da nidação que se dá por volta 

do 14º dia após a fecundação, não pode ser considerado como um nascituro, dado o seu não 

desenvolvimento autonomamente, dando origem a expressão “pré-embrião”, conforme 

expressa a autora Letícia da Nóbrega: 

 
A principal força da tese dos 14 dias repousa em que este prazo coincide 
com a finalização de uma série de processos morfológicos que sustentam 
bem o argumento de que apenas a partir daí ter-se-ia de fato a vida humana 
individual (ou seja, in-divisível): aparece a linha primitiva, estrutura que virá 
a originar a coluna vertebral; o embrião não pode mais se dividir nem 
fundirse; o conjunto celular que formará o feto separa-se das células que 
comporão os chamados “anexos embrionários” (placenta, cordão umbilical e 
demais estruturas de apoio); antes disso, as células são indiferenciadas 
internamente15. 
 
 

        É de suma importância lembrar, ainda, que embriões congelados há mais de três anos 

podem, ao passarem pelo procedimento de implantação no útero materno, trazer riscos para a 

saúde da mulher e também para a saúde do bebê, uma vez que as chances de desenvolvimento 

sadio começam a diminuir, podendo vir a ser constada, até mesmo, a má formação da criança.                                  

       Ressalta-se, ainda, que a resistência, seja ela social ou jurídica, em relação à utilização 

destes embriões para fins de pesquisa, se dá pela associação da palavra descarte a ideia de 

lixo, ou seja, teria este destino somente as coisas que não possuem valor ou não que não 

servem para outra finalidade, o que, para o presente caso, não é verdadeiro, uma vez que estes 

embriões saem de um laboratório, no qual encontram-se devidamente preservados, e são 

enviados para outro laboratório no qual serão direcionados ao desenvolvimento de pesquisas 

direcionadas à cura de algumas doenças, sendo que tal postura não parece totalmente 

inadequada. 

 

4 DIREITO BRASILEIRO 

 

4.1 LEGALIDADE DO DESCARTE FRENTE AO CÓDIGO CIVIL DE 2002  

 

          O Código Civil de 2002 não fez nenhum tipo de menção aperfeiçoada ao embrião 

humano fertilizado e mantido em laboratório, deixando de tutelar oportunamente a questão, 

                                                        
15CESARINO, Letícia. Nas fronteiras do “humano”: os debates britânico e brasileiro sobre a pesquisa com 
embriões. Rio de Janeiro, 2007. 
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apenas assegurou, no artigo 1.798, o seu direito à sucessão. Esta interpretação é dada pela 

doutrina majoritária a partir da interpretação literal do conteúdo do artigo 2º, do Código Civil, 

segundo o qual “a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei 

põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro”.  

          A este respeito são duas as teorias que buscam determinar a situação jurídica do 

nascituro, a teoria concepcionista e a teoria natalista. Todavia, dúvidas surgem em se precisar 

o momento do nascimento com vida, em especial nos casos de reprodução assistida em 

laboratório. De modo sintético, a corrente natalista afirma que a personalidade é atribuída no 

momento do nascimento com vida. Já para a corrente concepcionista, a personalidade deve ser 

reconhecida a partir da concepção, incluídos os embriões concebidos em laboratório, que 

estariam compreendidos no conceito de pessoa16.  

Vale ressaltar que no ano de 1999 foi elaborada, na Austrália, uma Declaração dos 

Direitos do Nascituro que trata fundamentalmente da defesa dos direitos fundamentais deste, a 

saber:  

 
Introdução: porque o ser humano individual tem uma dignidade inerente e 
um valor único, desde o momento da concepção/fertilização até a morte 
natural, os signatários desta Declaração, publicamente, concordam com os 
seguintes artigos: 
Art. 1º) Afirmamos o fato científico de que cada criança não nascida é um 
ser humano em cada estágio de seu desenvolvimento, desde a concepção / 
fertilização. 
Art. 2º) Respeitaremos os direitos estabelecidos nesta Declaração, sem 
discriminação baseada em raça, idade, sexo, nacionalidade, religião, origem 
sócio-econômica ou grau de perfeição, ou por qualquer outra razão. 
Art. 3º) Afirmamos que a criança não nascida tem os mesmos direitos 
fundamentais, como qualquer outro ser humano, incluído o direito à vida 
conforme os estabelecidos na Declaração dos Direitos Humanos das Nações 
Unidas, de 1948. Pedimos que esses direitos sejam reconhecidos por 
legislação estatutária. 
Art. 4º) Reconhecemos que cada criança não nascida tem direito a um 
ambiente gestacional saudável, que deve incluir o cuidado pré-natal 
adequado por parte da mãe e o apoio da família. 
Art. 5º) Afirmamos que a criança não nascida terá o direito de não ser 
sujeito de experiências científicas, médicas ou usos, no momento da 
concepção? Fertilização em diante, a menos que tal experiência ou uso a 
beneficie diretamente. 
Art. 6º) Procuraremos promover informações sobre fatos científicos a 
respeito do desenvolvimento do feto e questões relacionadas. Também 
procuraremos melhorar as condições sociais, econômicas e legais que 
tornam difícil para a mulher ter filhos e criá-los.  

                                                        
16SILVA, Nathan Lino da. Nascituro: analisando as suas especificidades. Disponível em: 
https://www.facefaculdade.com.br/arquivos/revistas/ArtigoNascituro.pdf. Acesso em 04 de novembro de 2017. 

https://www.facefaculdade.com.br/arquivos/revistas/ArtigoNascituro.pdf.
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Conclusão: por isso, os signatários da presente Declaração urgem as 
Corporações Internacionais, Governos, Organizações e pessoas de boa 
vontade, a ratificar e implementar os Artigos aqui contidos17. 
 

 

A redação da Declaração acima teve origem em época anterior à possibilidade da 

concepção in vitro e a previsão de proteção dos direitos do nascituro “desde a concepção” 

gerou diferentes entendimentos quanto à atribuição da personalidade. Assim, não há 

regulamentação jurídica quanto ao descarte dos embriões criopreservados, o que faz enaltecer 

o sentido do princípio da legalidade, que prevê que tudo aquilo que não é proibido por lei é 

então, a contrario sensu, permitido, não havendo qualquer ilícito, seja civil ou penal, 

identificado por quem pratica a conduta, estando esta, entretanto, condicionada a autorização 

dos pacientes.         

Importante lembrar que o descarte do embrião está regulamentado na Resolução 

2.013/2013 do CFR, já citada anteriormente, que afirma que os embriões criopreservados há 

mais de cinco anos podem ser descartados se esta for a vontade dos pais. Diante do exposto, 

não há dúvida de que o embrião criopreservado deve ser protegido, contudo é inapropriado 

fazê-lo conforme a interpretação do art. 2º. do Código Civil, pois além de estar fora do ventre 

materno, representa uma expectativa de vida, ou seja, pode se tornar ou não uma pessoa. 

Conforme mencionado anteriormente, nosso Código Civil não disciplinou a destinação 

dos embriões excedentários. Dessa forma, o embrião criopreservado não é protegido segundo 

o modelo clássico previsto no Código Civil, porquanto não é nascituro, já que não se encontra 

no ventre materno.  

 

4.2 Lei nº 11.105/2005 

 

A intervenção jurídica no campo da genética vem crescendo rapidamente a cada dia e 

com esse crescimento, em razão das necessidades sociais, foi necessária a intervenção Estatal. 

Logo, o Poder Legislativo precisou elaborar um diploma legal que melhor se ajustasse ao 

tema. 

O trabalho do Poder Legislativo resultou na promulgação da Lei de Biossegurança, 

que trabalha dois pilares: as normas de segurança e os mecanismos de fiscalização 

relacionados ao organismo geneticamente modificados e seus derivados.  O objetivo da Lei de 

Biossegurança, nesse intuito, é regulamentar a pesquisa com células-tronco e a produção e 
                                                        
17Aborto Não. Aborto não, defenda a vida. Disponível em: <http://www.abortonao.com.br/2.htm>. Acesso 
em  3 de agosto de 2017. 

http://www.abortonao.com.br/2.htm
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comercialização de organismos geneticamente modificados, visando à proteção da população 

e dos profissionais de saúde. O Artigo 5º desta lei, permite a utilização de células tronco de 

embriões para fins de pesquisas, desde que esses embriões tenham sido produzidos pela 

fertilização in vitro. 

Mas existem algumas condições para que se possa usar esse material, no qual estão 

contidas as essas células-tronco: é preciso que os embriões sejam inviáveis, ou seja, que não 

possam garantir uma boa gestação do ponto de vista médico, como também devem estar 

congelados a mais de três anos e ter o consentimento do casal para utilizar as células tronco 

nas pesquisas. Os embriões a serem utilizados (apenas os excedentários) devem ser inviáveis 

(artigo 5º, I) 18 ou atenderem o tempo de congelamento indicado na lei.  

A definição de embriões inviáveis foi feita pelo artigo 3º, XIII, do Decreto 5.591/05, 

que considera embriões inviáveis  

 
aqueles com alterações genéticas comprovadas por diagnóstico 
préimplantacional, conforme normas específicas estabelecidas pelo 
Ministério da Saúde, que tiveram seu desenvolvimento interrompido por 
ausência espontânea de clivagem após período superior a vinte e quatro 
horas a partir da fertilização in vitro, ou com alterações morfológicas que 
comprometam o pleno desenvolvimento do embrião19. 
 
 

É de suma importância lembrar da ADIN 3.510 proposta pelo procurador geral da 

república para declarar a inconstitucionalidade desse artigo 5º, mas em 2008 o STF julgou 

improcedente o pedido e entendeu que não há qualquer inconstitucionalidade no artigo citado.        

O parágrafo terceiro desse artigo 5º da Lei 11.105/05 proíbe a comercialização dos materiais 

biológicos, sobre pena de ser o Autor da conduta condenado pelo crime tipificado no artigo 15 

da Lei 9.434/97 (Lei de Transplantes).  

Outro artigo da Lei 11.105/ 2005 muito importante é o 6º que nos traz as proibições:  

não é autorizada a realização de uma alteração genética no espermatozoide ou no óvulo, com 

fim de manipulação ou determinação de características como, por exemplo, escolher o sexo 

do bebê. Outra proibição é a clonagem humana terapêutica ou para fins reprodutivos. A 

clonagem está expressamente proibida nos termos do artigo 6º, IV, da Lei de Biossegurança, 

                                                        
18Art. 5o É permitida, para fins de pesquisa e terapia, a utilização de células-tronco embrionárias obtidas de 
embriões humanos produzidos por fertilização in vitro e não utilizados no respectivo procedimento, atendidas as 
seguintes condições: I – sejam embriões inviáveis; 
19Consultor Jurídico. Supremo foi democrático ao aprovar Lei de Biossegurança. Publicado em 18 de junho 
de 2008. Disponível em:<http://www.ibdfam.org.br/img/congressos/anais/20.pdf>. Acesso em 2 de agosto de 
2017. 
 

http://www.ibdfam.org.br/img/congressos/anais/20.pdf
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sendo sua realização crime apenado com 2 a 5 anos de reclusão e multa, conforme artigo 26, 

da mesma lei. A lei 11.105/2005 foi criada para disciplinar o uso do embrião em estado de 

pré-implantação, trazendo novos questionamentos sobre a sua posição dentro do Ordenamento 

Jurídico. 

  Dessa feita, o material, como se observa, tem utilização específica autorizada na Lei 

de Biossegurança, a qual estabelece a destinação dos embriões excedentes, permitindo ao 

casal doá-los a casais estéreis ou destiná-los para pesquisas com células-tronco. Somente não 

é permitida a criação de embriões com uma finalidade específica de realização de pesquisas.        

Sendo assim, não há inconstitucionalidade na pesquisa com células-tronco.         

 
4.3 PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS 

 

       Diante da análise das necessidades da sociedade, foi necessário que a ciência jurídica 

criasse princípios que norteassem sua atuação e proteção, e assim estes vem regulamentando 

os diversos microssistemas jurídicos. 

 

Princípio da Dignidade da Pessoa Humana 

 

         O princípio da dignidade humana, no Ordenamento Jurídico pátrio, está assegurado no 

art. 1º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, o qual afirma que “A 

República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel do Estados e Municípios e do 

Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

(...) III – a dignidade da pessoa humana”. O princípio da dignidade da pessoa humana e da 

igualdade entre os filhos, aqueles nascidos por reprodução assistida não pode ser recusado o 

direito à filiação e à sucessão. 

Em relação ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, destaca-se que Jussara 

Maria Leal de Meirelles utiliza a expressão  

 
“valor absoluto” em consideração que à pessoa humana dever ser dispensado 
tratamento condizentemente digno em toda sua plenitude como tal, visto que 
o entendimento do Homem como ser detentor de dignidade é fruto de grande 
evolução20. 
 

                                                        
20 MEIRELLES, Jussara Maria Leal de. A vida humana embrionária e sua proteção jurídica. Rio de Janeiro, 
2000. 
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        Segundo Daniel Sarmento, o embrião humano, em que pese ainda não ostentar vida, 

do ponto de vista jurídico, ou seja, de não ter se operado o nascimento, lhe será assegurada a 

dignidade da pessoa humana 

 

o princípio da dignidade da pessoa humana, o qual constitui o epicentro 
valorativo de todos os direitos fundamentais, servindo inclusive de base para 
o reconhecimento de novos direitos fundamentais, é perfeitamente aplicável 
aos embriões, ainda que in vitro, sob pena de incorrer em flagrante 
discriminação no reconhecimento e aplicação dos direitos fundamentais, 
conduta expressamente vedada pela atual constituição pátria21. 
 
 

        A norma do Conselho Federal de Medicina considera o princípio da dignidade da 

pessoa humana, quando admite que os pais realizem o projeto parental gerando filhos 

saudáveis e, ao mesmo tempo, protege o embrião considerando sua capacidade de se tornar 

um ser humano. O aproveitamento dos embriões inviáveis ou congelados no desenvolvimento 

de pesquisas com células-tronco embrionárias não fere esse princípio, uma vez que esses 

embriões não vão se tornar seres humanos. Então, torna-se mais do que digno e cauteloso dar 

uma finalidade honrada, possibilitando a curar muitas doenças e salvar a saúde de muitas 

pessoas. 

 

Princípio da Proporcionalidade ou Razoabilidade 

 

       O princípio da proporcionalidade ou razoabilidade dá margem a uma discussão 

saudável e norteia a necessidade de uma reflexão sobre a realidade a ser enfrentada pelos 

embriões inviáveis ou congelados há mais de 3 (três) anos, que não serão inseminados, nem 

doados, logo sem capacidade de desenvolvimento de se tornarem-se seres humanos, e adultos 

e crianças com enfermidades gravíssimas precisando de uma cura, pois estão em constante 

sofrimento, à espera de um milagre que lhes garanta o direito à vida. 

      Para Elimar Szaniawski, esse princípio tem aplicação quando 

 
diante de dois interesses legitimamente tuteláveis e em conflito, se são, 
efetivamente, juridicamente protegidos. Em caso afirmativo, deverão os 
interesses ser ponderados e pesados dentro do critério da proporcionalidade 
que estabelecerá os limites e a atuação das normas na verificação do 
interesse predominante. Cumpre ao juiz, através de minuciosa valoração de 
interesses, decidir em que medida deve-se fazer prevalecer, a despeito de 

                                                        
21SARMENTO, Daniel. Direitos fundamentais e relações privadas. Rio de Janeiro, 2004. 
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eventuais inconvenientes, um ou outro interesse legitimamente tutelável pelo 
direito, impondo restrições necessárias ao resguardo de outros bens 
jurídicos22. 
 

 
       Na forma de aplicação desse princípio da proporcionalidade, encontramos decisões 

judiciais que a utilizam como topos, como também para julgados aonde ela é aplicada em três 

etapas, sendo adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito: a primeira 

etapa, sendo a adequação, visa aferir a adequação entre o meio empregado e o fim perseguido, 

isto é, busca verificar a idoneidade da medida para produzir o resultado desejado. A segunda 

etapa tem como finalidade a verificação da existência de meios menos gravosos para a 

consecução dos fins visados. Assim, conforme o entendimento do Barroso “a razoabilidade se 

expressa através do princípio da proibição do excesso”23. E a terceira e última etapa, consiste 

na consideração entre o ônus imposto e o benefício exposto pela medida, com o intuito de 

verificar se a medida é legítima.  

     Este princípio então deve ser aplicado quando é identificado conflito entre dois ou 

mais direitos, ou princípios, protegidos pelo Ordenamento Jurídico interno. De acordo com a 

temática, o conflito se estabelece entre os direitos dos embriões criopreservados e os direitos 

assegurados aos portadores de enfermidades à espera de uma cura por meio das pesquisas 

com células-tronco embrionárias. Logo, a solução deverá ser pautada por esse princípio. 

 

Princípio da Paternidade Responsável 
 

        A paternidade responsável é entendida como o ato de exercer de forma responsável os 

deveres oriundos do vínculo paterno e esta começa desde a concepção e se abrange até que 

seja necessário o acompanhamento dos filhos pelos pais, ou seja, até a autonomia e 

independência que resulta em capacidade de conduzir a vida de forma consciente e correta. O 

princípio da paternidade responsável é o princípio base, ao lado do princípio da dignidade da 

pessoa humana, para a composição e orientação da família. 

       É dever da família, da sociedade e do Estado garantir à criança e ao adolescente o 

direito à convivência familiar. Assim, os pais, juntamente com o Estado e a sociedade, 

possuem a obrigação de regular a assistência moral, intelectual, material e afetiva aos filhos. 

                                                        
22 SZANIAWSKI, Elimar. Direitos de Personalidade e sua tutela. São Paulo, 2005. 
23 BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os conceitos fundamentais e 
a construção do novo modelo. São Paulo, 2010. 
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Esse princípio está estabelecido no § 7º do artigo 227 da Constituição Federal 24 e também 

nos artigos 3º e 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente e no inciso IV do artigo 1.566 do 

Código Civil Brasileiro. 

         O planejamento familiar ligado à paternidade responsável induz que todo ser humano 

que venha a nascer por meio de responsabilidade biotecnológica tenha a proteção desse 

princípio. O objetivo do princípio é garantir que a paternidade seja cumprida de forma 

responsável. Assim que é realizada a fecundação dos embriões, já serão impostos os deveres 

de paternidade responsável. O recurso a técnicas de fecundação também deve estar ligado a 

esse princípio, como também ao princípio da dignidade da pessoa humana. Esses princípios 

não comprometem somente na obrigação parental de cuidar dos direitos infanto-juvenis, mas 

também na obrigação em relação ao destino de todos os embriões gerados em uma fertilização 

in vitro. 

           A Lei de Biossegurança autoriza esses embriões excedentes e criopreservados serem 

destinados à pesquisas com células-tronco embrionárias, mas desde que preenchidos os 

requisitos do artigo 5 da referida lei citada. Da mesma forma entende os ministros do STF.          

Portanto, não se pode entender a decisão do Supremo Tribunal Federal na ADIN n. 3.510 no 

como forma de desconsideração ao embrião. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

 Neste artigo, observa-se que o Ordenamento Jurídico autoriza que a procriação seja 

realizada por meio da reprodução humana assistida quando o casal não possui condições de 

conceber naturalmente o filho, transformando-a como instrumento de efetivação do 

planejamento familiar e também de outros direitos inerentes ao casal, como a dignidade da 

pessoa humana. 

             Com o surgimento das técnicas de reprodução humana assistida, ganha destaque a 

técnica da Fertilização in vitro, objeto do presente trabalho, já que o problema da FIV é a 

retirada de um número maior do que o necessário de óvulos para serem fecundados, sendo 

que, após a fecundação, nem todos serão utilizados e os excedentes ficaram congelados para, 
                                                        
24Art. 227.  É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com 
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, 
à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.  
[...]  
§ 7º No atendimento dos direitos da criança e do adolescente levar-se- á em consideração o disposto no art. 204. 
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posteriormente, serem implantados ou destruídos. Nesse sentido, observa-se que a 

regulamentação quanto à fertilização in vitro é do Conselho Federal de Medicina. Logo, para os 

embriões excedentes, têm-se o prazo de cinco anos a ser observado para o descarte. Porém, a lei de 

Biossegurança, permite o seu uso para fins de pesquisa, estabelecendo-se o prazo de três anos. 

Do ponto de vista ético, os embriões excedentários, se forem usados para pesquisas, 

terão uma destinação mais digna do que se ficarem congelados de maneira indefinida, mas 

desde que atendidas as condições previstas no artigo 5º e seus respectivos parágrafos daquele 

diploma legal. Apesar de criticada, após decisão da ADI nº 3510/2008, restou pacífica a 

constitucionalidade do artigo 5º da Lei. 

 A Constituição Federal, conjuntamente com seus tratados, aponta que todos têm 

direito à inviolabilidade de uma vida digna, à integridade física e à saúde, mas não aponta o 

momento crucial do início da vida. Nesta vereda, a regulamentação quanto à fertilização in 

vitro é do Conselho Federal de Medicina nº 2.121/2015. Por sua vez, o Código Civil 

Brasileiro (Lei nº 10.406/2002) não disciplinou a destinação dos embriões excedentários. 

Por fim, não há dúvidas que o ente embrionário criopreservado possui ampla 

dignidade. No entanto, falta-lhe viabilidade para ter personalidade, sendo esta adquirida 

somente quando ocorrer à implantação, ou seja, no momento em que o ente embrionário passa 

a ser feto e, para o âmbito jurídico, passa a ser nascituro. 
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