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RESUMO 

 

A presente dissertação, dentro da linha de pesquisa de direitos da personalidade, 
sob orientação do Professor Doutor José Sebastião de Oliveira, docente do Curso 
de Mestrado em Ciências Jurídicas da Unicesumar, em face do tema proposto, 
analisa a tutela jurídica dos direitos da personalidade dispensada ao embrião pré-
implantacional, em linhas gerais e contraposta à liberdade do planejamento familiar 
e, também, com ênfase no acesso à justiça. Dentro do primeiro capítulo, realiza uma 
abordagem sobre a condição do embrião in vitro nas seguintes áreas de 
conhecimento: biológica, filosófica e jurídica. Especificamente na área do saber 
jurídico, adentra nos conceitos de pessoa, personalidade e capacidade, buscando 
identificar as teorias que possam melhor tutelar o ser humano neste estágio de 
desenvolvimento vital abrangendo, ainda, a teoria dos direitos de personalidade. No 
segundo capítulo, aborda o planejamento familiar em seu conceito, evolução e 
limitações, uma vez se tratar da origem de vários dilemas relacionados com o 
embrião relacionado neste estudo, desenvolvendo relevantes questões, a saber: o 
diagnóstico genético pré-implantacional e a eliminação de vidas humanas in vitro. No 
último capítulo vislumbra a possibilidade de acesso à justiça pelo embrião pré-
implantacional, estabelecendo o conceito e evolução do instituto, bem como sua 
utilidade instrumental na efetivação dos direitos que irradiam da condição humana. 
Durante toda a pesquisa, de forma implícita ou explícita, contempla-se a dignidade 
como valor fundamental tutelado pelo ordenamento jurídico brasileiro, constituindo-
se baliza para as questões suscitadas. Para viabilizar o desenvolvimento do 
trabalho, foi utilizado o método teórico de investigação, a partir da leitura de obras 
jurídicas, periódicos, sites jurídicos especializados entre outros trabalhos 
relacionados aos seguintes ramos do direito: constitucional, civil, família, biodireito e 
bioética; além de consultas à obras de filosofia e ética. 
 
Palavras-chave: fertilização in vitro; pessoa, personalidade jurídica e capacidade de 
direito; dignidade humana; família, processo civil. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The present thesis, within the line of research of personality rights, under the 
guidance of Professor José Sebastião de Oliveira, professor of the Master's Degree 
in Juridical Sciences of Unicesumar, in light of the proposed theme, analyzes the 
legal protection of personality rights given to preimplantation embryo, along general 
lines and opposed to the freedom of family planning, and also with an emphasis on 
access to justice. In the first chapter, it approaches the condition of the embryo in 
vitro in the following areas of knowledge: biological, philosophical and legal. 
Specifically in the area of legal knowledge, it enters into the concepts of person, 
personality and legal capacity, seeking to identify the theories that can best protect 
the human being at this stage of vital development, also encompassing the theory of 
personality rights. In the second chapter, it addresses family planning in its concept, 
evolution and limitations; it also addresses the origin of several dilemmas related to 
the embryo in this study, developing relevant issues, namely: pre-implantation 
genetic diagnosis and elimination of Human lives in vitro. In the last chapter, the 
possibility of access to justice by the pre-implantation embryo is envisaged, 
establishing the concept and evolution of the institute, as well as its instrumental 
utility in the realization of the rights that radiate from the human condition. 
Throughout the research, implicitly or explicitly, the human dignity is contemplated as 
a fundamental value protected by the Brazilian legal system, constituting a beacon 
for the issues raised. In order to facilitate the development of the work, the theoretical 
method of investigation was used, from the reading of legal works, periodicals, 
specialized legal sites among other works related to the following branches of law: 
constitutional, civil, family, bioethics and biolaw; In addition to consulting works of 
philosophy and ethics. 
  
Keywords: in vitro fertilization; Person, legal personality and legal capacity; human 
dignity; Family, civil procedure. 
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INTRODUÇÃO 

O avanço científico na área da reprodução humana possibilitou às pessoas 

uma nova realidade no campo da procriação, em especial às pessoas que, por si só, 

encontram dificuldades para conceber filhos. Esta evolução, contudo, não passou 

despercebida pelos estudiosos da filosofia, da ética e do direito, sobretudo porque 

envolve diretamente o desenvolvimento da espécie humana. 

O método de fertilização denominado in vitro desaguou em uma realidade 

altamente benéfica para o planejamento e desenvolvimento familiar, principalmente 

no tratamento da infertilidade humana, resultando na celebração de novas vidas e 

no aumento das famílias que, até então, eram reféns da natureza e da dificuldade 

propiciada pela genética. 

Com aumento exponencial das clínicas de fertilização humana pelo mundo, 

tornando a fertilização in vitro acessível para inúmeras de pessoas, a quantidade de 

gestações advindas desta forma de reprodução se acentuou consideravelmente, 

uma vez que a dificuldade de procriação entre os casais se apresenta cada vez mais 

frequente nos dias atuais. 

Entretanto, algumas situações resultantes desta forma de reprodução humana 

geram questionamentos na comunidade científica, passando a ser objeto de várias 

pesquisas e discussões pelo mundo afora, em especial pelos os estudiosos da 

bioética e do biodireito, tendo em vista o conhecimento de uma expressiva 

quantidade de embriões humanos excedentes da fertilização in vitro e congelados 

vivos em clínicas de reprodução humana espalhadas pelo mundo. 

A problemática dos embriões excedentários fez emergir a preocupação com a 

tutela jurídica da vida humana em estado anterior à implantação no organismo 

feminino, ante a demonstração pela biologia que a vida se inicia na concepção. 

Ainda, o desvelamento do código genético humano, no projeto genoma, apresentou 

para o mundo a gama de novas possibilidades a partir do diagnóstico genético pré-

implantacional, além da real possibilidade de terapia nos primeiros estágios de 

desenvolvimento embrionário. 

 O diagnóstico genético pré-implantacional fez ressurgir as discussões sobre 

eugenia na atualidade. A possibilidade de escolhas de sexo, cor da pele, dos olhos 

além de outras características físicas do embrião, bem como, melhoramento de 

potencialidades pessoais foi alvo de crítica em obras filosóficas e jurídicas, fazendo 



10 

 

erigir a necessidade de investigação quanto à situação das pessoas em estágios 

iniciais de desenvolvimento fora do corpo humano materno. 

Assim, objetiva-se investigar inicialmente a realidade do embrião humano 

denominado pré-implantacional, na técnica de fertilização in vitro, sua condição de 

vida autônoma e individualizada dos genitores, pessoa humana e sujeito de direitos, 

como forma de dispensá-lo tutela jurídica em face de práticas potencialmente 

nocivas aos seus direitos de personalidade e sua dignidade de ser vivo pertencente 

à raça humana. 

Na sequência, será realizada uma abordagem da teoria direitos de 

personalidade, desde sua evolução, conceito e aplicação, tendo em vista a realidade 

ontológica do embrião pré-implantacional, como ente humano dotado de 

personalidade natural, bem como, destinatário de proteção jurídica. Também será 

dado enfoque à dignidade humana, como fundamento do Estado Brasileiro e como 

núcleo valorativo da personalidade humana, além da tutela da vida como direito 

fundamental. 

Considerando que a problemática do embrião humano em estado pré-

implantacional surge a partir do exercício da procriação, esta considerada um direito 

fundamental oriundo da liberdade do planejamento familiar, será analisado o 

conceito e evolução deste instituto jurídico, seus princípios e limitações, em especial 

na possibilidade de realização de diagnósticos genéticos pré-implatacionais e na 

eliminação de vidas humanas em estado embrionário. 

Com vistas no embrião como ser sujeito de interesses protegidos pelo 

ordenamento jurídico positivo, será realizada uma investigação sobre o acesso à 

justiça, seu conceito e evolução, como instrumento de proteção aos seus direitos de 

personalidade, uma vez que sua condição de parte em uma relação jurídica e 

processual ainda é possibilidade bastante controvertida, não só pela doutrina, mas 

também pelos tribunais brasileiros. 

Para viabilizar o desenvolvimento dos objetivos supramencionados será 

utilizado o método teórico de investigação científica, através de pesquisas em livros, 

artigos, periódicos e sites jurídicos especializados, almejando-se atingir um 

consenso sobre as questões levantas. 
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2 O EMBRIÃO PRÉ-IMPLANTACIONAL IN VITRO E OS DIREITOS DE 
PERSONALIDADE 

O Direito apresenta-se, sobretudo, como instrumento de proteção social, uma 

vez que sua existência, na ideia contratualista, justifica-se em virtude da proteção 

que oferece aos membros da organização social em que está inserido. Tal proteção 

reflete-se em várias searas, abrangendo direitos patrimoniais e extrapatrimoniais. 

Contudo, é inegável que o bem jurídico mais caro ao homem é sua própria 

existência, ou seja, a vida é um bem jurídico altamente tutelado na atual fase da 

evolução humana. 

A proteção jurídica contemporânea da vida humana é fruto de grande 

evolução, sobretudo do ramo jurídico denominado de direitos da personalidade, que 

muitas vezes se mistura e se confunde com os direitos humanos, em esfera 

internacional, e direitos fundamentais, sob a ótica constitucional. 

A evolução dos direitos que irradiam da personalidade se reflete em várias 

situações cotidianas, pois, sendo o homem o centro das relações jurídicas e sociais, 

ainda que esteja lidando com interesses meramente patrimoniais, não há direito sem 

a presença humana, tendo em vista que o próprio direito é fruto de sua existência. 

A proteção aos direitos da personalidade deve sempre estar presente em 

qualquer análise jurídica ou social, sendo imprescindível, para um adequado juízo de 

proporcionalidade, sopesar a proteção da existência humana digna diante de 

qualquer situação. 

Com a evolução científica e tecnológica no campo da procriação humana 

surgem vários dilemas quanto à proteção aos direitos de personalidade, uma vez 

que não é possível se falar em direitos absolutos ou hierarquia incondicional nesta 

seara, onde o direito deve intervir para que se proteja sua finalidade precípua de 

uma existência digna. 

Neste aspecto, é de extrema dificuldade definir a expressão existência digna, 

em especial porque os conflitos relacionados com os direitos de personalidade 

necessariamente envolverão a da dignidade da pessoa humana, que se constitui o 

núcleo valorativo do próprio conceito desta categoria de direitos.  

Tais premissas são observadas na existência da figura do embrião pré-

implantacional ou in vitro, diante da liberdade conferida pela Constituição Federal de 

1988 aos casais brasileiros para procriar e planejar a composição familiar, pois como 
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se verá adiante, há uma forte corrente jurídica que atribui direitos de personalidade 

ao embrião, desde sua concepção, o que pode gerar conflitos diante do 

planejamento familiar, sobretudo quanto à existência de embriões excedentes, sua 

eliminação e a própria seleção dos que serão implantados.  

Sendo assim, é necessário estabelecer a situação jurídica destes embriões, 

bem como, analisá-los sob a ótica da proteção aos direitos de personalidade, 

buscando identificar quais os limites de proteção jurídica para posterior confrontação 

com o direito à liberdade de procriação e de planejamento familiar do casal. 

2.1 Aspectos relevantes sobre o embrião pré-implantacional 

O desenvolvimento científico no campo da vida humana possibilitou ao 

homem alterar o destino de vários casais, que somente pela natureza, seriam 

incapazes de gerar filhos e consagrar a própria vida através da procriação. A tal área 

da medicina atribui-se o nome de reprodução humana assistida, constituindo-se 

objeto de estudo não só da ciência médica, mas também de estudiosos do direito e 

da ética. 

Destaca-se que a procriação se trata de um direito consagrado à pessoa 

humana, a partir das normas jurídicas extraídas dos tratados internacionais de 

direitos humanos e da própria Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988, bem como da autonomia que os casais possuem para determinar o 

planejamento familiar1. 

Para o casal estéril, ou que tenha problemas naturais de gerar filhos, as 

técnicas de reprodução humana artificial possuem a finalidade de colocar, a tais 

pessoas, uma solução para o problema da infertilidade, sem olvidar, contudo, os 

conflitos ético e jurídico surgidos na adoção destes procedimentos2. 

Entre as técnicas de reprodução humana assistida encontradas na literatura, 

destaca-se a fertilização in vitro, donde a fecundação ocorre fora do corpo materno, 

                                                 
1
 Art. 227. § 7º. CRFB/88. 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. 
2
 FERNANDES, Sílvia da Cunha. As técnicas de reprodução humana assistida e a necessidade de 

sua regulamentação jurídica. São Paulo: Renovar, 2005, p. 03. 
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através da extração de gametas masculinos e femininos, em ambiente simulado ao 

natural, porém dentro de um tubo de ensaio3. 

A fertilização in vitro importa ao presente estudo, tendo em vista que sua 

adoção pode importar em sérios conflitos, sobretudo pela possibilidade de violação 

dos direitos da personalidade dos embriões envolvidos no procedimento em suas 

diversas fases, desde a seleção do melhor embrião, que pode resultar em escolha 

discriminatória de gênero, cor dos olhos etc., até o descarte de vidas humanas. 

Conforme destaca a doutrina, a fertilização in vitro utiliza-se da fecundação e 

utilização de vários embriões para cada tentativa de gestação, de tal modo que o 

resultado desta prática é a ocorrência de muitos embriões excedentes, pois são 

fertilizados em torno de quinze óvulos para se desenvolver aproximadamente dez 

embriões, implantando-se quatro a cada tentativa de gestação, sendo os demais 

congelados vivos em nitrogênio líquido, podendo permanecer desta forma 

indefinidamente, bem como serem descartados ao final do ciclo4. 

Destaca Sílvia da Cunha Fernandes que com o processo de fertilização in 

vitro passou a ser possível a criação de vida humana em laboratório, sendo o 

embrião fecundado, nestes moldes, um ser humano em potencial, o que induz a 

proteção jurídica através da tutela de todos os seus direitos5. 

Na eliminação de embriões concebidos in vitro, mantidos vivos por meio do 

processo de congelamento, embora não se possa atribuir a essa prática o crime de 

aborto, tendo em vista a ausência do estado gravídico, pode-se afirmar que se trata 

de 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 fora do útero materno, sendo salutar a análise jurídica 

desta prática6.  

Neste processo, aprioristicamente, o embrião é tratado como meio para uma 

finalidade específica, qual seja, a realização do desejo da paternidade, ainda que 

para tanto, seja necessária a fecundação, utilização e até o descarte de vários 

                                                 
3
 FERNANDES, Sílvia da Cunha. As técnicas de reprodução humana assistida e a necessidade de 

sua regulamentação jurídica. São Paulo: Renovar, 2005, p. 28-32. 
4
 SZANIAWSKI, Elimar. Direitos de Personalidade e sua tutela. 2. ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2005, p. 151-152. 
5
 FERNANDES, Sílvia da Cunha, op. Cit., p. 34. 

6
 MEIRELLES, Jussara Maria Leal de. Estatuto jurídico do embrião. In: Bioética, Biodireito e o novo 

Código Civil de 2002. Belo Horizonte: Del Rey, 2004, p. 162-177. 
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embriões, como único intuito de gerar uma criança7. Desta forma, é imprescindível 

verificar qual a natureza biológica, filosófica e jurídica do embrião, a fim de ser 

possível a emissão de juízo de valor quanto às práticas atualmente adotadas no 

processo de reprodução humana assistida. 

2.1.1 O embrião humano sob a ótica biológica, filosófica e jurídica 

Ao longo da história, o estudo sobre o embrião humano passou por vários 

estágios de desenvolvimento, na medida em que as ciências biológicas foram 

evoluindo e realizando novas descobertas envolvendo a origem da vida, uma vez 

que em período relativamente recente acreditava-se que o ser em desenvolvimento 

fazia parte das entranhas maternas8, sem denotação de vida e existência autônoma. 

Para tanto, basta olhar para a legislação civil brasileira do século passado e 

perceber que somente após o nascimento com vida é que se concebia 

personalidade ao indivíduo9. 

É de se compreender o pensamento do jurista de outrora, pois a biologia 

ainda não tinha avançado como no presente momento, ao passo que a vida humana 

passou a ser vista sob outra ótica a partir do desvelamento do código genético, bem 

como, considerar também a revolução que as técnicas de reprodução humana 

assistida provocaram no ato de procriar, quando passaram a ser capazes de 

conceber vida humana em laboratório, a partir da fertilização in vitro10. 

Considerando-se as repercussões éticas que a fertilização in vitro ocasiona, 

em especial quanto à produção excessiva de embriões, um estudo em diversas 

óticas desses seres pertencentes à raça humana faz-se necessário, limitando-se 

essa pesquisa às biológica, filosófica e jurídica, almejando-se compreender qual a 

                                                 
7
 OLIVEIRA, José Sebastião; BELMONTE, Danilo Zanco. A tutela dos direitos da personalidade em 

face do princípio da dignidade da pessoa humana. In: LOPES, Christian Sahb Batista; OLIVEIRA, 
José Sebastião de; DAL BOSCO, Maria Goretti. (Org.). Direito Civil Contemporâneo I. Florianópolis-
SC: CONPEDI, 2015, v. 1, p. 5-22. 
8
 MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado: Parte geral. 2. ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1954. 

“[...] No útero a criança ainda não é pessoa, se não nasce viva, nunca adquiriu direitos, nunca foi 
sujeito de direitos, nunca foi pessoa. Todavia, entre a concepção e o nascimento, o ser vivo pode 
achar-se em situação tal que se tem de esperar o nascimento para saber se algum direito, pretensão, 
ação ou exceção lhe deveria ter ido. Quando o nascimento se consuma, a personalidade começa.”  
9
 Código Civil Brasileiro de 1916. Art. 4º. A personalidade civil do homem começa do nascimento com 

vida; mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. 
10

 LEITE, Eduardo de Oliveira. Procriações artificiais e o direito: aspectos médicos, religiosos, 
psicológicos, éticos e jurídicos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, p. 41-47. 

http://lattes.cnpq.br/7878157645842709
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situação em que o embrião humano pré-implantatório se encontra no universo social 

e jurídico. 

A origem biológica da vida humana ocorre a partir da junção de duas células 

reprodutivas altamente especializadas, denominadas de gametas, sendo uma de 

origem masculina e outra feminina. A partir desta união surge uma única célula, com 

código genético próprio, denominada de zigoto, dando origem a uma nova vida. 

Após trinta horas, o zigoto divide-se em duas células passando a ser denominado 

embrião11. Desde então, não há mais um código genético do pai ou da mãe, mas 

sim algo novo, com conteúdo genético próprio e que se denomina de genoma12. 

Com a formação do zigoto, este novo ser já possui sistema imunológico 

próprio e todas as suas características físicas já foram traçadas, ou seja, a partir daí 

já foi definida a cor da pele e dos olhos, o tipo sanguíneo entre outras características 

pessoais. Após a fecundação, os pais não possuem mais domínio biológico sobre o 

desenvolvimento deste ser humano, cabendo à mãe apenas proporcionar um 

ambiente favorável e necessário ao seu desenvolvimento (útero materno). Quando 

implantado, “ele ‘está’ na mãe, mas não é da mãe, nem uma parte dela, assim como 

um recém-nascido não é da mãe13”. 

Neste aspecto, CAPELO DE SOUZA aduz: 

 
Ora, sendo a vida humana um processo moldado numa certa 
natureza, importa ter presente que na caracterização da natureza 
humana, em si mesma, não será decisivo o grau de sua evolução, 
mas a sua estrutura e dinâmica. Parece, assim, inegável a existência 
da vida humana no nascituro concebido, uma vez que ele, desde a 
concepção, emerge como um ser dotado de uma estrutura e de uma 
dinâmica humanas autônomas14. 

 
Afirma-se não restar dúvidas que a fecundação é o início da vida para a 

biologia, tendo em vista que o “indivíduo humano começa a existir biologicamente a 

partir do momento em que ele tem um corpo, e a sua formação, de qualquer ente 

                                                 
11

 Anota-se que o embrião passa por uma série de fases em seu desenvolvimento, sendo 
denominado inicialmente de mórula, depois blástula, blastocisto, gástrula até chegar a um estado de 
desenvolvimento onde passará a ser denominado de feto. Entretanto, por não possuir este trabalho 
enfoque biológico, mas sim jurídico, não serão especificadas tais fases, uma vez que todas elas são 
“apenas” fases de desenvolvimento embrionário, porém, o ser humano ali se desenvolvendo ainda se 
trata tecnicamente de embrião, terminologia única que será utilizada nesta pesquisa. 
12

 CIPRIANI, Giovanni. O embrião humano: na concepção o marco da vida. São Paulo: Paulinas, 
2007, p. 17-18. 
13

 CIPRIANI, Giovanni. O embrião humano: na concepção o marco da vida. São Paulo: Paulinas, 
2007, p. 17-18. 
14

 CAPELO DE SOUZA, Rabindranath Valentino Aleixo. O direito geral de personalidade. Coimbra: 
Coimbra, 1995, p. 160. 
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humano, inicia-se no momento da fecundação”. Logo, a primeira etapa da vida 

humana é, sem dúvidas, a formação do zigoto15. 

Durante as fases do desenvolvimento, o embrião é quem dita seu ritmo 

evolutivo, sendo a mãe um agente que fornece as condições e nutrientes 

necessários, uma vez que, até quantidades destes nutrientes, são estabelecidas 

pelo novo genoma. Este, por sua vez, é quem coordena o novo ser que está 

constantemente se desenvolvendo, não podendo, sob nenhuma hipótese, dizer que 

o embrião se trata apenas de um “amontoado de células sem identidade”. Por tais 

fatores é que, o “embrião humano, ao longo de seu desenvolvimento, mantém 

sempre a própria identidade, individualidade e unicidade, permanecendo sempre o 

mesmo durante todo o processo [...]”16. 

Ainda sob esta ótica, afirma-se que o embrião, sendo a primeira etapa da vida 

humana, é o mais jovem “doente” a quem o médico deve dispensar cuidados17. 

Para arrematar, importante destacar: 

 
Descrevendo o desenvolvimento do embrião, vimos que a única 
novidade substancial que acontece ocorre na fecundação. É aqui que 
se forma uma nova entidade biológica que tem e é dotada do inteiro 
programa de crescimento e das informações necessárias para 
desenvolver-se e atravessar todas as fases do desenvolvimento que 
caracterizam o ser humano e que são parte de sua história natural: 
zigoto, mórula, blástula, gástrula, embrião, feto, recém-nascido, 
criança, garoto, adulto, idoso... até a morte. Nomes com que a 
biologia denomina as várias fases do desenvolvimento. Entre elas há 
uma continuidade biológica, e em nenhuma delas acontece um pulo 
de qualidade, uma passagem do “não ser humano” ao “ser 
humano18”. 

 
Do ponto de vista filosófico, RENAUD afirma ser o embrião uma realidade 

complexa que origina novos desafios e sua existência biológica configura-se um 

verdadeiro problema para a filosofia19.  

Uma vertente de análise surge a partir da reflexão sobre a individualidade. 

Assim, a filosofia se utiliza de noções biológicas para formar sua definição do que 

                                                 
15

 LOUREIRO, Cláudia Regina Magalhães. Introdução ao biodireito. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 86. 
16

 CIPRIANI, Giovanni. O embrião humano: na concepção o marco da vida. São Paulo: Paulinas, 
2007, p. 22. 
17

 REIS, Ana Maria Machado Gonçalves e outro. Dignidade do Embrião Humano: da reflexão jurídica 
à ética. In: Aletheia: Cuadernos Críticos Del Derecho nº1, 2010, p. 14-31. Disponível em: 
<http://dialnet.unirioja.es/ejemplar/251929> Acesso em: 24. Jun. 2015. 
18

 CIPRIANI, Giovanni. O embrião humano: na concepção o marco da vida. São Paulo: Paulinas, 
2007, p. 23. 
19

 RENAUD, Michel. Análise filosófica acerca do embrião humano. In: Brotéria n 151, 2000, p. 251-
268. Disponível em: <www.broteria.pt/?detail=1&books_id=253> Acesso em 25. jun. 2015. 
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seja indivíduo. Na Itália, o Comitê Nacional de Bioética (CNB) admite que a 

identidade pessoal do ser humano existe desde a concepção, o que reforça a 

conclusão filosófica de que os seres vivos que possuem a capacidade de se 

autogovernar é, pragmaticamente, um indivíduo20. 

Neste aspecto, indivíduo é aquele que é indivisível em si, ou seja, que existe 

como um e que não comporta divisão sem a perda de suas características 

principais. A partir deste conceito, atribui-se ao embrião esta qualidade, porque 

goza, desde sua concepção, da propriedade de indivisibilidade, além de ser a forma 

mais elementar de um corpo humano em evolução21. 

Na visão do filósofo Michael J. Sandel, o embrião, em seus estágios iniciais, é 

inegavelmente uma vida humana, no sentido de estar vivo e pertencer à natureza do 

homem, e não de outra espécie. Porém, tal fato não induz, necessariamente, à 

conclusão de que seja também pessoa, pois qualquer célula do corpo humano pode 

ser considerada vida, no sentido de pertencer à raça humana e não bovina. 

Contudo, para que se possa atribuir o status de ser humano ou de pessoa, exige-se 

uma argumentação adicional22. 

Alega que não se pode considerar válida a ideia do embrião humano ser 

pessoa apenas pelo fato de que todos, necessariamente, tenham sido embriões, 

pois a vida humana se desenvolve em níveis, e que “[...] os embriões humanos são 

seres humanos em potencial. A distinção entre pessoas de fato e pessoas em 

potencial não é desprovida de significado ético. Criaturas sencientes exigem uma 

atenção que as não sencientes não exigem [...]”23. 

Apesar das conclusões de Sandel, nem o filósofo, nem qualquer outro 

estudioso até o presente momento, conseguiu comprovar que há um exato momento 

em que o ser da espécie humana transpassa de mera potencialidade à pessoa, o 

que deixa ao livre arbítrio dos homens, em desenvolvimento humano mais 

avançado, convencionarem a partir de qual momento do desenvolvimento vital se 

adquirirá tal qualidade.  

                                                 
20

 CIPRIANI, Giovanni. O embrião humano: na concepção o marco da vida. São Paulo: Paulinas, 
2007, p. 30-31. 
21

 CIPRIANI, Giovanni. O embrião humano: na concepção o marco da vida. São Paulo: Paulinas, 
2007, p. 32-33. 
22

 SANDEL, Michael J. Contra a perfeição: ética na era da engenharia genética. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2015, p. 123. 
23

 SANDEL, Michael J. Contra a perfeição: ética na era da engenharia genética. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2015, p. 124-125. 
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Na visão de Giovanni Cipriani, o embrião humano se trata de pessoa. A partir 

dos conceitos filosóficos, considera que a ideia que melhor define essa qualidade foi 

desenvolvida por Boécio, e reformulada por São Tomás de Aquino, sendo “uma 

substância individual de natureza racional”. Tem-se como substância algo que exista 

por si só, independente de qualquer outro, o que, aplicado ao conceito de pessoa, 

induz à conclusão de que pessoa é substância, porque existe em si mesma. Já a 

natureza racional não está indissociavelmente ligada à ideia do exercício da 

racionalidade, mas sim do potencial racional ontológico, da natureza racional do ser. 

“Por isso todo ser humano, e só o ser humano, é pessoa24” (natural). 

A questão parece estar relacionada com a intensidade da proteção que se 

atribui à pessoa em seus estágios iniciais, uma vez que não há como se delimitar, 

biologicamente, em que momento da vida se adquire status de pessoa humana, 

senão no momento de sua própria concepção25, que inegavelmente é o início da 

existência de todo e qualquer ser vivo, esteja ele em um tubo de ensaio, em uma 

placa de Petri, no corpo materno ou em vida extrauterina. 

Assim, buscando-se uma conclusão sobre a proteção instintiva da vida 

humana em seus estágios de desenvolvimento, coloca-se a seguinte situação 

hipotética: um incêndio tomou uma clínica de fertilização humana, onde estão por 

ser atingidas pelo fogo uma criança e uma bandeja, com vários embriões, sendo que 

um único adulto conseguiria salvar-se e salvar a uma das duas. Será que alguém 

abandonaria a criança para salvar a bandeja com embriões?26  

Não se pode negar que os argumentos da teoria do status moral equivalente27 

são válidos, pois, conforme se demonstrou anteriormente, a vida humana começa na 

concepção, momento pelo qual todas as pessoas passaram, não havendo momento 

ou fase alguma onde exista um salto de desenvolvimento que transforme o embrião 

em pessoa humana.  

                                                 
24

 CIPRIANI, Giovanni. O embrião humano: na concepção o marco da vida. São Paulo: Paulinas, 
2007, p. 48-53. 
25

 CIPRIANI, Giovanni. O embrião humano: na concepção o marco da vida. São Paulo: Paulinas, 
2007, p. 23-25. 
26

 SANDEL, Michael J. Contra a perfeição: ética na era da engenharia genética. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2015, p. 128-129. 
27

 SANDEL, Michael J. Contra a perfeição: ética na era da engenharia genética. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2015, p. 128-129: assim denomina a corrente de pensadores que defendem o 
embrião como pessoa humana a partir da ótica de que todos um dia foram embriões e, por isso, o 
embrião equivale à pessoa. 
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Entretanto, se instintivamente nenhuma pessoa deixaria de salvar uma 

criança para salvar alguns embriões em uma placa de Petri, como dizer que a vida 

tem a mesma proteção social em todas as fases do desenvolvimento? Obviamente 

não tem, mas, tal fato, não torna embrião “menos” humano ou, simplesmente, lhe 

retira sua existência ontológica de pessoa humana.  

No aspecto jurídico, Jussara Maria Leal de Meirelles afirma que não é preciso 

reconhecer o embrião criopreservado como pessoa para lhe outorgar proteção 

jurídica28, bastando considerar “em relevo a semelhança entre ele e as pessoas 

humanas nascidas”, uma vez que todo homem nascido um dia já foi embrião, sendo 

esta a similitude originária de todos os seres humanos, merecendo proteção 

jurídica29. 

Para os adeptos do Jusnaturalismo o direito à vida é anterior à positivação 

dada no ordenamento jurídico, de tal forma que, ainda que não aja previsão legal 

neste sentido, o direito deve amparar a vida do embrião a partir da união dos 

gametas, mesmo que ocorra fora do organismo humano, uma vez que a vida é um 

direito inerente à condição de humano e anterior ao próprio direito30. 

 Ressalta-se que o entendimento tradicional é de que o embrião humano 

ainda não é portador de personalidade e, portanto, não é sujeito de direitos 

subjetivos, tendo mera expectativa de se tornar uma pessoa, porém tal situação não 

lhe retira a possibilidade de proteção jurídica31.  

Indiferentemente de atribuir-se personalidade jurídica ao embrião, esteja ele 

alocado no útero materno ou em tubo de ensaio, é inegável que após a junção dos 

gametas não se tem mais um material genético do homem ou da mulher como 

objeto de proteção jurídica, mas sim um indivíduo32 com material genético próprio33. 

                                                 
28

 Trata-se do conceito formal de personalidade jurídica adotada no artigo 2º do Código Civil Brasileiro 
de 2002, que atribui à pessoa natural a possibilidade de figurar como sujeito de relações jurídicas. 
29

 MEIRELLES, Jussara Maria Leal de. Os embriões humanos mantidos em laboratório e a proteção 
da pessoa: o novo Código Civil Brasileiro e o texto constitucional. In:__ Novos Temas de Biodireito e 
Bioética. Rio de Janeiro-São Paulo: Renovar, 2003, p. 83-95. 
30

 LOUREIRO, Cláudia Regina Magalhães. Introdução ao biodireito. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 88. 
31

 NAVES, Bruno Torquato de Oliveira. Direitos de personalidade e dados genéticos: revisão crítico-
discursiva dos direitos de personalidade à luz da natureza jurídica dos dados genéticos humanos. 
Belo Horizonte: Escola Superior Dom Helder Câmara – ESDHC, 2010, p. 104. 
32

 Neste sentido, importante destacar a condição de indivíduo trazida por Pietro Alárcon: ”Nota-se a 
utilização contemporânea da expressão indivíduo, de origem latina, aplicada por Cícero na Roma 
Antiga ao vocábulo grego átoma para individua, indivíduos. Embora a expressão contenha 
hodiernamente várias acepções, uma análise de seu sentido lógico, biológico e psicológico, conduz 
sempre à ideia de unidade e identidade, algo concreto e determinado, fora de série, e que não pode 
ser dividido sem ser destruído”. 
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Sob esse aspecto, cabe mencionar as conclusões de Alarcón em relação à vida 

humana em seu estado embrionário: 

 
Assim, recordemos que os estudos biológicos levam à conclusão de 
que é só a partir da união dos gametas que se constitui um novo 
indivíduo. Todo organismo multicelular de reprodução sexual dá 
início a seu processo vital a partir de uma célula, zigoto ou embrião, 
sem que exista nenhuma mudança qualitativa que indique a 
existência de algo anterior ao zigoto ou embrião, ou seja, não há uma 
espécie de pré-zigoto ou pré-embrião. Destarte, a condição de ser 
humano, ou seja, a identificação de pertencer à espécie, começa 
com a identificação dessa primeira célula, zigoto ou embrião34. 

 
Consigna-se a posição de Loureiro, com relação ao embrião fecundado in 

vitro a quem se deve dispensar a semelhante proteção jurídica daqueles na mesma 

situação e que posteriormente venham a ser introduzidos no ventre materno, uma 

vez que aqueles não implantados também se tratam de seres humanos irrepetíveis, 

proibindo-se o descarte ou seu congelamento indefinido, sob pena de violação do 

direito à vida35. 

Divergindo, Olga Jubert Gouveia Krell diz ser impensável, do ponto de vista 

do ordenamento jurídico, a atribuição de personalidade jurídica ao embrião in vitro, 

posto que se assim fosse, estes seriam sujeitos de todos os direitos tutelados, 

inclusive direitos patrimoniais. Porém, destaca a jurista que “o pré-embrião in vitro, 

embora não sendo pessoa, nascituro ou prole, é dotado de um valor especial que o 

distingue de uma simples coisa ou de tecidos humanos”, sendo necessária a 

conclusão de sua natureza humana, algo suficiente para o reconhecimento de uma 

proteção jurídica36. 

A esse respeito, e adotando o mesmo posicionamento, destaca-se a 

conclusão de Valéria Silva Galdino, para quem “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 nascituro”37.  

                                                                                                                                                         
33

 ALARCÓN, Pietro de Jesus Lora. Patrimônio Genético Humano e sua proteção na Constituição 
Federal de 1988. São Paulo: Método, 2004, p. 29. 
34

 ALARCÓN, Pietro de Jesus Lora. Patrimônio Genético Humano e sua proteção na Constituição 
Federal de 1988. São Paulo: Método, 2004, p. 205-206. 
35

 LOUREIRO, Cláudia Regina Magalhães. Introdução ao biodireito. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 92. 
36

 KRELL, Olga Jubert Gouveia. Reprodução humana assistida e filiação civil: princípios éticos e 
jurídicos. Curitiba: Juruá, 2011, p. 135. 
37

 GALDINO, Valéria da Silva. Da destinação dos embriões excedentários. Disponível em: 
<http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/bh/valeria_silva_galdino.pdf> Acesso em 24. Jun. 
2015, p. 274. 
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A discussão sobre o tema é conflituosa e longe de ser pacífica. Isso porque 

não há expressamente no ordenamento positivo uma regra que diga qual a natureza 

jurídica do embrião pré-implantatório, ou seja, se é pessoa, nascituro, concepturo ou 

prole eventual, sendo a adoção de qualquer destas denominações fruto de 

construção doutrinária. Entretanto, apesar de todas as divergências, não se nega 

sua condição de vida humana distinta dos pais e merecedor de tutela jurídica. 

No julgamento da Ação Direita de Inconstitucionalidade n. 3510 de 2008, pelo 

Supremo Tribunal Federal, se extrai importantes ponderações realizadas em voto do 

ministro Carlos Alberto Menezes Direito, para quem “o embrião é desde a 

fecundação um indivíduo, um representante da espécie humana com toda a carga 

genética do feto” e do ministro Eros Grau que destaca que “o embrião – insisto neste 

ponto – faz parte do gênero humano, já é uma parcela da humanidade38”. 

Silmara Juny de Abreu Chinellato, ainda antes da publicação do atual Código 

Civil Brasileiro de 2002, já reconhecia a natureza jurídica de nascituro ao embrião 

pré-implantatório, veja: 

 
Conforme demonstra o ilustre Professor Lejeune, a carga genética já 
está plenamente diferenciada desde a fecundação, não se 
confundindo com a do pai nem com a da mãe. O desenvolvimento do 
nascituro em qualquer dos estágios – zigoto, mórula, blástula, 
embrião pré-implantátório, embrião e feto – representa apenas um 
continuum do mesmo ser que não se modificará depois do 
nascimento, mas apenas cumprirá as etapas posteriores de 
desenvolvimento, passando de criança a adolescente e de 
adolescente a adulto39. 

 
A mesma autora afirma ser o nascituro (incluindo o embrião pré-

implantacional) pessoa desde a concepção, sob pena de se “romper com as raízes 

romanísticas de nosso Direito Civil”, uma vez que as sociedades antigas cultas 

sempre reconheceram, por tradição jurídica, que a vida deve ser reconhecida e 

protegida desde a concepção, “o que se coaduna com as lições da Genética”40. 

                                                 
38

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 3510. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/geral/verPdfPaginado.asp?id=611723&tipo=AC&descricao=Inteiro%20Te 
or%20ADI%20/%203510.> Acesso em: 23 nov. 2016. 
39

 ALMEIDA, Silmara Juny de Abreu Chinelato e. “Aborto. Planejamento Familiar. Aspectos jurídicos. 
Conferência sobre população e desenvolvimento. (Cairo, setembro de 1994)”. In: Revista do Instituto 
de Pesquisas e Estudos. Bauru: n. 15, ago./nov., 1996, p. 217-224. 
40

 ALMEIDA, Silmara Juny de Abreu Chinelato e. “Aborto. Planejamento Familiar. Aspectos jurídicos. 
Conferência sobre população e desenvolvimento. (Cairo, setembro de 1994)”. In: Revista do Instituto 
de Pesquisas e Estudos. Bauru: n. 15, ago./nov., 1996, p. 217-224. 
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O reconhecimento do embrião pré-implantatório como nascituro e pessoa, 

ante à ausência de uma legislação específica para esta situação, sistematicamente 

parece adequar-se ao atual sistema jurídico constitucional contemporâneo, fundado 

no valor da dignidade humana, pois que “a tomada de posição de que o nascituro é 

pessoa importa reconhecer-lhe outros direitos, além dos que expressamente lhe são 

conferidos pelo Código Civil”41. 

Há também, na literatura estrangeira, autores que defendem o entendimento 

mais elastecido para o termo nascituro, fazendo-se constar nesta categoria de 

pessoas o embrião, desde sua fecundação, ainda que não implantado, uma vez que 

são “frutos da geração humana desde a fecundação ao nascimento”42. 

Elimar Szaniawski destaca que a corrente de pensadores que defendem ser o 

embrião pré-implantacional pessoa é minoritária, entre aqueles que aderem a teoria 

da concepção na aquisição de personalidade, tema que será abordado adiante. 

Porém, também se utilizando de conceitos biológicos, considera o embrião humano, 

desde sua concepção, uma pessoa por questão de “[...] igualdade material entre os 

embriões humanos, não se admitindo distinção entre um embrião que esteja se 

desenvolvendo no ventre materno daquele que está em uma proveta ou em um 

banco de embriões43.”  

Outra importante observação realizada pelo Professor Szaniawski44 está no 

fato de o próprio Código Civil definir o embrião como pessoa, uma vez que o art. 

1.798 assevera que “legitimam-se a suceder as pessoas nascidas ou já concebidas 

no momento da abertura da sucessão”. A letra da lei é bastante clara ao tratar os 

concebidos como “pessoa”, não havendo qualquer motivo para que se realize 

distinção. 

Francisco Amaral, ao tratar sobre os direitos de personalidade, destaca que o 

embrião também ostenta a titularidade destes direitos, uma vez que:  

 
Sujeitos titulares dos direitos de personalidade são todos os seres 
humanos, no ciclo vital de sua existência, isto é, desde a concepção, 
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seja esta natural ou assistida (fertilização in vitro ou intratubária), 
como decorrência da garantia constitucional do direito à vida45. 

 
A Lei de Biossegurança contemplou proteção jurídica ao embrião pré-

implantatório, de forma a contemplar expressamente os casos excepcionais de 

violação da vida e da integridade física da pessoa ali em desenvolvimento, em seus 

artigos 5º, 6º, inciso III e 25. Esta lei só permite, para fins de pesquisa com células-

tronco, a utilização de embriões inviáveis e/ou congelados há mais de 3 anos, com 

consentimento dos genitores, e apenas para fins de pesquisa e terapia46. 

Diante da adoção do pensamento que traz o embrião como pessoa, ainda 

quando fora o ventre materno, poder-se-á indagar: possuem os mesmos direitos e 

proteção do nascituro implantado? O descarte de embriões excedentes seria um 

atentado à personalidade humana? Possuem direitos patrimoniais? Entre outras. 

Assim, necessário estabelecer os conceitos de Pessoa, personalidade e capacidade. 

2.1.2 Pessoa, personalidade e capacidade jurídica 

A tutela do ser humano decorre da atribuição de personalidade jurídica ao 

indivíduo, uma vez que somente assim poderá figurar em relações jurídicas na 

qualidade de detentor de direitos subjetivos47. Neste aspecto, os termos pessoa, 

personalidade e capacidade jurídica inter-relacionam-se e, muitas vezes, são 

indevidamente confundidos, de forma que se afigura necessária a delimitação.  

Os teóricos buscam investigar o exato momento em que a pessoa humana 

adquire personalidade. A doutrina tradicional, derivada do Direito Romano, durante 

vários anos sustentou que o início da personalidade se dava a partir do nascimento 

com vida, dedicando, porém, certa proteção aos direitos do nascituro48. 

Contudo, apesar de grande parte da doutrina afirmar que a personalidade é 

adquirida a partir do nascimento com vida, existe entendimento, entre aqueles que 
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adotam a teoria concepcionista, que o nascituro é portador de personalidade, 

portanto sujeito de direitos, desde a fecundação49. 

A personalidade figurou, por vários anos, como mero atributo jurídico e, nesse 

aspecto, tem como definição a capacidade da pessoa ser sujeito de direitos e 

deveres na ordem civil, ou seja, aptidão de “desempenhar papéis” no cenário 

jurídico50. Porém, a definição de personalidade sob esse aspecto é meramente 

formal, não dotando o homem de qualquer conteúdo substancial, colocando-o 

apenas como mero sujeito de relações jurídicas51. 

A personalidade sobre o aspecto meramente formal, na visão de Renan 

Lotufo, desconsidera o mandamento constitucional de prezar pela pessoa humana 

como fundamento da ordem jurídica, uma vez que pessoa e ser humano nem 

sempre são sinônimos na ordem civil52. 

É possível olvidar que há evidente equívoco entre os conceitos de capacidade 

de direito e personalidade, de modo que, ao longo dos anos, ambos vêm sendo 

tratados como sinônimos. Todavia, a personalidade é algo axiologicamente maior 

que capacidade de direito, visto se tratar de valor inerente à pessoa humana53. 

Nota-se que a atribuição de personalidade jurídica é o que afigura o ser 

humano como sujeito de direitos e de proteção jurídica na ordem social, porém, esta 

qualidade vem sempre ligada ao termo pessoa. Assim, cabe uma importante 

indagação: ser humano é ser pessoa ou existem seres pertencentes à raça humana 

que não são pessoas? Buscar-se-á, a seguir, esclarecer tal situação. 

Em Pontes de Miranda encontra-se que “para ser pessoa, não é preciso que 

seja possível ter quaisquer direitos; basta que possa ter um direito. Quem pode ter 

um direito é pessoa”. Categoricamente, enfatiza o referido autor que apenas uma 

possibilidade de ser um sujeito de direito já é suficiente para ser considerada 

pessoa, ainda que não possua direito algum54. 

Ensina Francisco Amaral que “pessoa é o homem ou entidade com 

personalidade, aptidão para a titularidade de direitos e deveres”. Quando se tem a 
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possibilidade de ser sujeito de direitos, de relações jurídicas próprias, ou de ser 

denominado credor, devedor, pai, cônjuge etc., se está diante de uma pessoa55. 

Adverte o supracitado autor, que o termo pessoa possui dois significados, 

sendo um vulgar e outro jurídico. Na linguagem vulgar, pessoa é sinônimo de ser 

humano, porém juridicamente é aquele ser com personalidade jurídica, que possui 

capacidade de titularizar direitos e deveres. “Todo ser humano é pessoa pelo fato de 

nascer ou até de ser concebido. Pessoa é o ser humano como sujeito de direitos”56. 

Orlando Gomes trata de pessoa todo aquele que tem personalidade, sendo 

esta um atributo jurídico como forma de desempenhar papel de sujeito de direitos e 

deveres na sociedade. Adverte, que todo homem tem personalidade jurídica e, 

assim, todo homem é pessoa, porém sua personalidade se mede de forma gradativa 

na capacidade de ser titular de direitos e obrigações57. 

Ao tratar especificamente do nascituro, Gomes não reconhece sua 

personalidade jurídica material, mas sim uma personalidade meramente formal, 

defendendo que seu início ocorre materialmente a partir do nascimento com vida. 

Sustenta que o concebido e não nascido possui “personalidade fictícia, artificial ou 

presumida”, em virtude de a ordem jurídica atribuir-lhe proteção antes do início de 

fato de sua personalidade58. 

Para Maria Helena Diniz, é uma “unidade personificada das normas jurídicas 

que lhe impõem deveres e lhe conferem direitos”. Ainda, em relação ao homem, 

assinala que basta sua existência para que seja pessoa, o que não se confunde com 

capacidade de adquirir direitos, pois esta se trata da medida de sua personalidade, 

exigindo que o ser humano preencha os requisitos para agir por si só e, 

posteriormente, ser plenamente capaz na ordem jurídica59. 

De acordo com Elimar Szaniawski, o sistema jurídico deve ser voltado 

integralmente para a proteção do ser humano, enquanto principal destinatário da 

ordem jurídica. Ensina que “a valorização da pessoa como ser humano e a 

salvaguarda de sua dignidade recoloca o indivíduo como ponto nuclear, como 
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primeiro e principal destinatário da ordem jurídica, sendo o fenômeno denominado 

de repersonalização do direito60”. 

Nesta perspectiva de valorização do ser humano enquanto principal 

destinatário de proteção jurídica, inevitavelmente há que se reconhecer o embrião, 

desde sua concepção, pessoa portadora de personalidade e sujeito de direitos na 

ordem civil, ainda que não implantado, uma vez que se trata de indivíduo da raça 

humana, dotado de autonomia genética e em desenvolvimento61.  

José de Oliveira Ascensão afirma ser o Direito brasileiro categórico ao 

proclamar no seu artigo 2º, do Código Civil de 2002, a proteção aos direitos do 

nascituro, pois “se tem direitos, tem personalidade jurídica, caso contrário seria 

objeto de proteção e não sujeito de direitos. E esses direitos são os direitos ligados 

essencialmente à pessoa”. Afirma, assim, de forma categórica, a existência de 

personalidade do embrião, mesmo que in vitro62. 

Embora não exista um consenso na doutrina sobre ser pessoa, é possível 

notar que sua delimitação se mistura com a personalidade jurídica. Entretanto, 

parece que esta última deriva daquela, não podendo ser considerados sinônimos, 

ante o caráter científico dos termos. 

Partindo dos conceitos mencionados, o termo pessoa parece significar, para o 

direito, uma distinção e valorização do ser humano diante das demais criaturas 

existentes no universo, constituindo-se o sentido principal da existência da ordem 

jurídica vigente, de forma a ser a única realidade viva apta a adquirir personalidade 

jurídica. O Direito tutela a vida de várias formas, sendo que a vida de natureza 

humana tem proteção a partir da atribuição de um “status” denominado pessoa.  

Se todo humano tem que ser considerado pessoa pelo simples fato ser o 

principal sentido da jurídica existente, como negar essa qualidade ao próprio homem 

em sua forma mais rudimentar, ou seja, quando constituído na condição de 

embrião?  

A grande confusão que se faz ao admitir o embrião como pessoa é imaginar 

que, com isso, se estaria reconhecendo a mesma tutela jurídica e a mesma 
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capacidade de direito que é reconhecida aos homens nascidos, em virtude de que 

toda pessoa possui personalidade jurídica, por ser capaz de figurar como titular de 

direitos e ou deveres na ordem civil. 

Entretanto, a personalidade jurídica e a capacidade de adquirir direitos devem 

ser diferenciadas, na medida em que esta é um reflexo do desenvolvimento daquela, 

preponderando-se que a personalidade jurídica se desenvolve em níveis. A respeito, 

colaciona-se a seguinte passagem da obra de Francisco Amaral: 

 
Enquanto a personalidade é um valor, a capacidade é a projeção de 
valor que se traduz em um quantum. Capacidade, de capax (que 
contém), liga-se à ideia de quantidade e, portanto, à possibilidade de 
medida e de graduação. Pode-se ser mais ou menos capaz, mas não 
se pode ser mais ou menos pessoa. Compreende-se, assim, a 
existência de direitos da personalidade, não direitos da capacidade. 
O ordenamento jurídico reconhece a personalidade e concede a 
capacidade, podendo considerar-se esta como um atributo daquela63. 

 
Por sua vez, a personalidade pode ser resumida “no conjunto de caracteres 

do próprio indivíduo; consiste na parte intrínseca da pessoa humana. Trata-se de um 

bem, no sentido jurídico, sendo o primeiro bem pertencente à pessoa, sua primeira 

utilidade”64. 

Ao tratar da capacidade jurídica, Maria Helena Diniz observa que, o art. 1º, do 

Código Civil Brasileiro de 2002, confere a todas as pessoas, no sentido de englobar 

a todo ser humano, sem qualquer forma de distinção, seja de sexo, idade, cor, raça 

etc., capacidade, como uma medida de sua personalidade, esta que não se trata de 

um direito, mas sim um atributo indissociável de toda pessoa humana65. 

Pontes de Miranda trata desses conceitos supramencionados com relativa 

simplicidade, e equipara a personalidade com a capacidade para adquirir direitos: 

“Personalidade é a capacidade de ser titular de direitos, pretensões, ações e 

exceções e também de ser sujeito (passivo) de deveres, obrigações, ações e 

exceções. Capacidade de direitos e personalidade são o mesmo”, em que a pessoa 

seria o titular destes direitos66. 
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Com devido respeito ao renomado jurista, não se pode concordar que 

personalidade e capacidade sejam “o mesmo”. A ciência não pode se valer de dois 

termos distintos para uma mesma situação, pois, em verdade, não são. Aliás, o 

entendimento, de grande parte da doutrina, é de que a personalidade é algo 

axiologicamente maior que capacidade, sendo que esta deriva daquela, por se tratar 

de um valor, conforme anteriormente citado. 

A capacidade de direito é um atributo da personalidade jurídica, uma vez que 

se admite que esta exista sem aquela, mas não o contrário, o que ocorre no caso do 

nascituro, inclusive do embrião pré-implantacional, pois conforme defende Francisco 

Amaral “[...] a personalidade não se identifica com a capacidade, como costuma 

defender a doutrina tradicional. Pode existir personalidade sem capacidade, como se 

verifica no caso do nascituro, que ainda não tem capacidade, e com os falecidos, 

que já a perderam”67. 

 Logo, pode-se estabelecer que, pessoa, sob o aspecto natural, é todo ser 

pertencente à raça humana, independente do seu estágio de evolução, sendo 

apenas necessário que exista e que possa ser destinatário de direitos, sem que, 

necessariamente, possua-os. Já personalidade é um atributo da pessoa, um valor 

decorrente deste fato, tratando-se de um verdadeiro bem, uma utilidade jurídica, que 

lhe confere a possibilidade de suscitar proteção das qualidades que lhe são próprias, 

tais como vida, integridade, privacidade, intimidade entre outros.  

Por fim, a capacidade decorre da personalidade, é uma situação de sua 

evolução, uma medida de sua extensão, algo que nem todos possuem, mas se vier 

a nascer com vida, será automaticamente conferida através da ordem jurídica 

positiva. Trata-se de um requisito jurídico formal para obtenção de direitos 

patrimoniais, mas que não impede a tutela dos direitos que irradiam da condição de 

pessoa humana. 

2.1.3 Início da personalidade 

Embora o que foi exposto anteriormente demonstrar um conflito existente 

sobre o início da personalidade jurídica, em especial no dualismo entre o nascimento 

com vida e a concepção, não se trabalhou expressamente com as teorias que 
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buscam explicar o momento de aquisição da personalidade. Entretanto, por se tratar 

de ponto fundamental da tutela do embrião, se faz necessário percorrer as principais 

teorias que buscam explicar este fenômeno jurídico. 

Vale ressaltar, que não se pode confundir o inicio da vida com o início da 

personalidade jurídica, apesar de uma, necessariamente, implicar em outra, tendo 

em vista que a vida é um bem jurídico altamente tutelado nos ordenamentos 

jurídicos contemporâneos. 

Apesar de ainda ser um grande mistério para a biologia o exato momento do 

início da vida, para fins de análise jurídica deste fato adotar-se-á, de forma mais 

simplista, que a concepção é seu marco inicial, sem adentrar nos pormenores que 

cabem ao estudo das ciências médicas. Assim, quando se tratar da concepção 

como um fato natural, estará se adotando este como o momento em que começa a 

existência de um novo ser humano68. 

Também é importante ressaltar que, neste tópico, se fará uma abordagem 

puramente jurídica dos fatos concepção e nascimento, pois, em tópicos anteriores, 

já se analisou o embrião também sob a ótica biológica e filosófica, abordando o 

início da vida, a situação da pessoa e o início da personalidade jurídica. A proposta, 

agora, é uma análise técnica do momento de aquisição da personalidade.  

Tradicionalmente no Brasil defendeu-se que o nascimento com vida era o 

marco inicial de aquisição da personalidade69, pois, somente ao nascer é que a 

pessoa poderia adquirir direitos e figurar como sujeito de relações jurídicas, 

conforme uma leitura puramente formal do art. 2º, do CCB/2002. A esta corrente de 

pensamento denominou-se teoria natalista70. 

Entendia Pontes de Miranda que a legislação contemporânea assegurava ao 

que nascia vivo o ser pessoa e, com isso, sua entrada no mundo jurídico através da 

aquisição da personalidade, como forma de contemplar os bens da vida, querendo-
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os ou afastando-os de si, sendo o sujeito um suporte fático para viver relações 

jurídicas71. 

Para Orlando Gomes, a existência da personalidade jurídica coincide com a 

duração da vida humana, admitindo que esta se inicia a partir do nascimento com 

vida e se extingue após a morte. Ainda, aduz que o sistema jurídico atribui direitos a 

outras situações não abrangidas por este processo vital, o que intitula de 

personalidade formal, exemplificando com a tutela dada ao nascituro e às pessoas 

falecidas72. 

San Tiago Dantas entendeu que a personalidade se trata da capacidade que 

toda pessoa tem de ser titular de direitos e obrigações, por meio de relações 

jurídicas, bem como, que a capacidade de direito é o conteúdo da personalidade. 

Anota que essas qualificações jurídicas surgem para o homem a partir de seu 

nascimento com vida, extinguindo-se pela morte, sendo o nascituro mero objeto de 

proteção jurídica, assim como as coisas inanimadas, não podendo se falar em titular 

de direitos subjetivos73. 

Adepto da mesma linha de pensamento supra, Sílvio Rodrigues assevera não 

haver no nascituro qualquer direito consumado, mas apenas direitos futuros que 

poderão ou não ser confirmados, caso este ser venha a nascer com vida. Esta forma 

de pensar também se coaduna com a tese do início da personalidade somente após 

o nascimento com vida74. 

Questionamentos surgem a partir da legislação brasileira75, uma vez que 

prevê expressamente direitos ao nascituro desde a concepção. Se, conforme já 

explanado neste trabalho, a personalidade jurídica é um atributo da pessoa humana, 

assim denominada simplesmente pelo fato de ser o indivíduo humano protegido pelo 

direito, como se pode negar a existência deste ao nascituro? 

Teorias alternativas à natalista procuram explicar a previsão legal do 

nascituro, enquanto destinatário de direitos, pois, se a própria lei lhes atribui-os, 
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desde sua concepção, como explicar que há direitos, mas não há personalidade 

jurídica antes do nascimento com vida?  

Uma linha alternativa de pensamento, que se aproxima bastante da teoria 

natalista, foi denominada de teoria da personalidade condicional, segundo a qual, o 

nascituro teria personalidade jurídica desde a concepção, porém condicionada ao 

nascimento com vida. Assim, implementando-se a condição suspensiva de nascer 

com vida, estaria consolidada sua situação de sujeito destinatário de direitos 

adquiridos entre a concepção e o nascimento76. 

Sustenta Washington de Barros Monteiro, que o nascituro possui uma 

condição a ser consolidada para a aquisição de sua personalidade, qual seja o 

nascimento com vida, dependendo da superveniência deste fato, o que induz a 

enquadrá-lo entre os defensores da teoria da personalidade condicional77. 

Esta teoria, porém, não conquistou muitos adeptos pelo Brasil, pois, conforme 

a proteção que atualmente se atribui à personalidade humana, através dos direitos 

de personalidade, este atributo da pessoa não seria passível de condição, por ser 

um direito absoluto78. 

Assim, a uma terceira linha de pensamento, quanto ao início da 

personalidade, é intitulada de teoria concepcionista, pois sustenta que seu início 

ocorre no momento da concepção, na forma mais pura desta corrente de 

pensamento, tendo em vista a atribuição de direitos ao nascituro pela própria lei civil, 

bem como, a tendência constitucional de valorização da pessoa, sob a ótica da 

existência digna e não mais uma proteção com caráter meramente patrimonialista79. 

Derivada da doutrina francesa, a teoria concepcionista é a mais combatente 

quando contraposta com a visão tradicional, que encampou a teoria natalista, e a 

que mais conquistou e vem conquistando adeptos nos últimos tempos. Porém, pelo 

fato de ser totalmente oposta à doutrina clássica, é a que desperta maiores críticas e 
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estarrecimentos ao defender que embriões, em estágios iniciais de desenvolvimento, 

são pessoas e detentores de personalidade jurídica. 

Francisco Amaral assevera que por ser a personalidade “um bem, um valor 

em que se inspira o ordenamento jurídico”, além de um pressuposto dos direitos e 

deveres, deve-se superar o “individualismo do século XIX, que exaltava a pessoa 

apenas do ponto de vista formal ou técnico-jurídico”. Assim, não há como se negar 

personalidade ao nascituro, pois detentor de direitos e, logicamente, só o é quem 

tem personalidade jurídica, sendo o nascimento uma consolidação de sua 

personalidade e não uma condição80. 

Maria Helena Diniz, apesar de distinguir entre personalidade jurídica formal e 

material, ensina que o embrião é sujeito de direitos da personalidade desde sua 

concepção, ainda que in vitro, pois: 

 
O embrião ou nascituro têm resguardados, normativamente, desde a 
concepção, os seus direitos, porque a partir dela passa a ter 
existência e vida orgânica e biológica própria, independente da de 
sua mãe. Se as normas o protegem é porque tem personalidade 
jurídica. Na vida intrauterina, ou mesmo in vitro, tem personalidade 
jurídica formal, relativamente aos direitos de personalidade jurídica 
material apenas se nascer com vida, ocasião em que será titular dos 
direitos patrimoniais, que se encontrava em estado potencial, e do 
direito às indenizações por dano moral e patrimonial por ele sofrido81. 

  
Silmara Juny de Abreu Chinelato, defensora da teoria concepcionista, 

defende a personalidade a partir da concepção, esclarecendo os equívocos que se 

costumam cometer quando equiparam este valor da pessoa com a capacidade de 

direito: 

 
Segundo pensamos, o nascituro tem personalidade desde a 
concepção. Quanto à capacidade de direito que não se confunde 
com personalidade, apenas certos efeitos de certos direitos, ou seja, 
os patrimoniais materiais, dependem do nascimento com vida, como 
o direito de receber doação e de receber herança (legítima e 
testamentária). Os direitos absolutos da personalidade, como o 
direito à vida, o direito à integridade física e à saúde, independem do 
nascimento com vida82. 

 
Há que se observar que nesta linha de pensamento existe uma divisão, pois a 

maior parte de seus pensadores admite a personalidade do nascituro somente após 

                                                 
80

 AMARAL, Francisco. Direito civil: introdução. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 221-223. 
81

 DINIZ, Maria Helena. O estado atual do biodireito. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 113. 
82

 CHINELLATO E ALMEIDA, Silmara Juny de Abreu. O nascituro no código civil e no direito 
constituendo do Brasil. In: Revista informação legislativa. Brasília: n. 97. jan./mar., 1988, p. 181-190. 



33 

 

a fase de nidação, ou seja, a partir fixação do embrião nas entranhas maternas, 

afigurando-se, então, o estado gestacional e o início da personalidade jurídica do 

embrião83. 

Autores como Elimar Szaniawski, Eduardo de Oliveira Leite, Francisco 

Amaral, Silmara Juny de Abreu Chinelato, entre outros, admitem, a partir de uma 

análise biológica, que desde a concepção se afigura um novo indivíduo com 

características próprias:  

 
[...] a teoria concepcionista da aquisição da personalidade, que 
reconhece a personalidade humana aos indivíduos que ainda não 
nasceram, sendo, consequentemente, o embrião e o nascituro 
portadores de personalidade [...], independentemente do local onde 
estejam vivendo, ou se encontram nas entranhas maternas84. 

 
Embora não seja o entendimento majoritário na doutrina tradicional, pelo 

menos entre os mais prestigiados, o início da personalidade jurídica deve ser 

entendido a partir da concepção, uma vez que a teoria natalista claramente 

confunde este valor da pessoa com sua extensão para adquirir direitos patrimoniais, 

ou seja, com a capacidade de direito. 

Na seara jurisdicional, o Superior Tribunal de Justiça entendeu superadas as 

teorias natalistas e da personalidade condicional, a partir de uma análise sistemática 

com a Constituição da República de 1988: 

 
DIREITO CIVIL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. ABORTO. AÇÃO 
DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ENQUADRAMENTO JURÍDICO DO 
NASCITURO. ART. 2º DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. EXEGESE 
SISTEMÁTICA. ORDENAMENTO JURÍDICO QUE ACENTUA A 
CONDIÇÃO DE PESSOA DO NASCITURO. VIDA INTRAUTERINA. 
PERECIMENTO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. ART. 3º, INCISO I, DA 
LEI N. 6.194/1974. INCIDÊNCIA. 1. A despeito da literalidade do art. 
2º do Código Civil – que condiciona a aquisição de personalidade 
jurídica ao nascimento -, o ordenamento jurídico pátrio aponta sinais 
de que não há essa indissolúvel vinculação entre o nascimento com 
vida e o conceito de pessoa, de personalidade jurídica e de 
titularização de direitos, como pode aparentar a leitura mais 
simplificada da lei. 2. Entre outros, registram-se como indicativos de 
que o direito brasileiro confere ao nascituro a condição de pessoa, 
titular de direitos: exegese sistemática dos arts. 1º, 2º, 6º e 45, caput, 
do Código Civil; direito do nascituro de receber doação, herança e de 
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ser curatelado (arts. 542, 1.779 e 1.798 do Código Civil); a especial 
proteção conferida à gestante, assegurando-se-lhe atendimento pré-
natal (art. 8º do ECA, o qual, ao fim e ao cabo, visa a garantir o 
direito à vida e à saúde do nascituro); alimentos gravídicos, cuja 
titularidade é, na verdade, do nascituro e não da mãe (Lei n. 
11.804/2008); no direito penal a condição de pessoa viva do 
nascituro - embora não nascida - é afirmada sem a menor cerimônia, 
pois o crime de aborto (arts. 124 a 127 do CP) sempre esteve 
alocado no título referente a "crimes contra a pessoa" e 
especificamente no capítulo "dos crimes contra a vida" - tutela da 
vida humana em formação, a chamada vida intrauterina (MIRABETE, 
Julio Fabbrini. Manual de direito penal, volume II. 25 ed. São Paulo: 
Atlas, 2007, p. 62-63; NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito 
penal. 8 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 658). 3. As 
teorias mais restritivas dos direitos do nascituro – natalista e da 
personalidade condicional - fincam raízes na ordem jurídica superada 
pela Constituição Federal de 1988 e pelo Código Civil de 2002. O 
paradigma no qual foram edificadas transitava, essencialmente, 
dentro da órbita dos direitos patrimoniais. Porém, atualmente isso 
não mais se sustenta. Reconhecem-se, corriqueiramente, amplos 
catálogos de direitos não patrimoniais ou de bens imateriais da 
pessoa - como a honra, o nome, imagem, integridade moral e 
psíquica, entre outros. 4. Ademais, hoje, mesmo que se adote 
qualquer das outras duas teorias restritivas, há de se reconhecer a 
titularidade de direitos da personalidade ao nascituro, dos quais o 
direito à vida é o mais importante. Garantir ao nascituro expectativas 
de direitos, ou mesmo direitos condicionados ao nascimento, só faz 
sentido se lhe for garantido também o direito de nascer, o direito à 
vida, que é direito pressuposto a todos os demais. 5. Portanto, é 
procedente o pedido de indenização referente ao seguro DPVAT, 
com base no que dispõe o art. 3º da Lei n. 6.194/1974. Se o preceito 
legal garante indenização por morte, o aborto causado pelo acidente 
subsume-se à perfeição ao comando normativo, haja vista que outra 
coisa não ocorreu, senão a morte do nascituro, ou o perecimento de 
uma vida intrauterina. 6. Recurso especial provido85.  

 

Entende-se que não há motivos razoáveis para se distinguir pessoas 

concebidas no ventre materno ou fora dele, tornando possível admitir que o embrião 

possua personalidade, mesmo que in vitro, o que não implica admitir que é 

destinatário da mesma tutela jurídica e social. 

Considerando, assim, o embrião pré-implantacional como detentor de 

personalidade jurídica, se mostra de grande utilidade o estudo dos direitos que 

irradiam desta condição, como forma de se analisar as possíveis tutelas jurídicas 

dispensadas pelo ordenamento jurídico às pessoas, sobretudo, pelo valor 
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fundamental da dignidade humana assentado na Constituição da República Federal 

Brasileira de 1988.         

2.2 Teoria dos Direitos da Personalidade 

As grandes guerras e os estados totalitários marcaram o surgimento de uma 

nova era de proteção da pessoa e da personalidade, tendo em vista que os horrores 

causados por estes eventos mundiais trouxeram enorme preocupação em se 

destinar a ordem jurídica contemporânea a proteger, sobretudo, as pessoas e sua 

dignidade86. 

Entretanto, a proteção à personalidade, conforme se verá adiante, remonta 

aos tempos antigos87, uma vez que as civilizações grega e romana já possuíam 

dispositivos jurídicos aptos a tutelar os bens jurídicos que na história recente foram 

denominados de direitos da personalidade88, porém essa tutela é fruto de grande 

evolução filosófica e jurídica, tendo como fundamento a dignidade humana. 

Em primeiro momento será traçada uma linha histórica de desenvolvimento 

dos direitos que irradiam da personalidade, como um núcleo mínimo e essencial 

para uma existência digna, aptos a promover a proteção do indivíduo humano. Na 

sequência serão desenvolvidos tópicos conceituais dos direitos de personalidade e 

da dignidade humana, buscando identificar seus fundamentos e amplitude. Para 

encerrar o capítulo, será abordada a tutela à pessoa humana e os direitos 

fundamentais do embrião. 

O estudo dos direitos de personalidade se justifica em razão da adoção da 

corrente doutrinária denominada de teoria concepcionista pura, que atribui 

personalidade ao embrião in vitro89, de forma que a tutela jurídica desses seres 

humanos se fundamenta nos direitos decorrentes da personalidade, ora considerada 

um bem jurídico inerente a todo indivíduo90, ora considerado uma questão de política 

legislativa de proteção jurídica91, conforme se verá adiante. 
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2.2.1 Desenvolvimento histórico da tutela da personalidade humana 

Para melhor compreensão do atual estágio de evolução dos direitos de 

personalidade, sobretudo na proteção jurídica do embrião, um estudo de sua 

evolução teórica se mostra de grande utilidade. A doutrina especializada sobre o 

assunto destaca que o tema é relativamente novo no curso histórico do Direito, 

porém há registros de que as sociedades antigas já dispunham de mecanismos de 

proteção, conforme será destacado adiante.  

Segundo BITTAR, a teoria dos “Direitos de Personalidade” é de construção 

recente e, por isso, busca-se superar divergências e dificuldades na caracterização 

desses direitos, tendo em vista seu grau de generalidade, donde a indeterminação 

de sua extensão tem prejudicado sua positivação92. 

Entretanto, apesar de alguns doutrinadores afirmarem que sua construção 

teórica é recente, sua tutela, porém, remonta à antiguidade. A tutela da 

personalidade humana já existia na Grécia Antiga, através da hybris, e no Império 

Romano, por meio da iniura93. 

Conforme destaca Szaniawski, para os gregos, as hybris representavam uma 

cláusula geral de proteção à personalidade, um direito único de personalidade 

concebido a partir de um conceito tripartido, que assegurava a proteção contra 

injustiças, atos excessivos de uma pessoa contra a outra, e atos de insolência em 

face da pessoa humana94. 

Já para os romanos a actio injuriarum amparava as ofensas contra a vida e a 

integridade física, evoluindo a jurisprudência para admitir também a proteção contra 

ofensas injuriosas e a tutela da liberdade e da honra, consagrando verdadeira 

cláusula geral de tutela da personalidade naquela organização social95. 

Ensina Capelo de Souza que a referida tutela era utilizada pelo pretório 

romano para fixar sanção pecuniária, de acordo com a gradação da ofensa injuriosa, 

superando os critérios estabelecidos na Lei das XII Tábuas, pois a evolução cultural 
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do povo romano gerou insatisfação com os critérios penalizantes estabelecidos na 

legislação taliônica96. 

Mais adiante, na Idade Média, a tutela dos direitos de personalidade pouco se 

desenvolveu, porém, foi nessa época que foram lançadas as bases para 

concretização teórica da dignidade da pessoa humana, que se tornou a espinha 

dorsal dos direitos da personalidade97.  

Foi com a consolidação, na segunda fase do Cristianismo, que o homem 

passou a ser tratado com mais atenção, pois era tido pela Igreja Católica como a 

imagem e semelhança do criador, merecedor de uma tutela diferenciada98. 

Aduz Sarlet que no início do período medieval São Tomás de Aquino, 

retomando parte do pensamento formulado por Anicio Manlio Severino Boécio, 

reformulou o conceito de pessoa, acabando por influenciar a noção de dignidade da 

pessoa humana adotada em momento futuro, definindo pessoa como “substância 

individual de natureza racional”99. 

Ainda, São Tomás de Aquino teria sido o primeiro a utilizar a expressão 

“dignitas humana”, lançando as bases da teoria sobre dignidade da pessoa humana, 

ao afirmar que: “o ser humano, sendo livre por natureza, existe em função da sua 

própria vontade”100. 

Destaca Carlos Alberto Bittar que os direitos da personalidade receberam 

inicial positivação na Declaração norte-americana, pois refletia a tradição das 

antigas colônias formadas por cidadãos ingleses com liberdade de consciência 

frente ao Estado por sofrerem perseguição religiosa em sua terra, bem como, o 

liberalismo acentuado do povo inglês demonstrados no Bill of Rights de 1689, que 

continha restrições à Coroa e reforço ao Parlamento101. 

Nos séculos XVI e XVII houve a integração do direito geral de personalidade a 

partir do renascimento e, principalmente, do humanismo, através dos jusnaturilistas 

que desenvolveram “a doutrina do humanismo antropocentrista, voluntarista e 
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individualista, ao lado da doutrina dos direitos subjetivos, rompendo de vez com a 

concepção medieval de poder e direito ‘disputado’ entre a Igreja e os monarcas”102. 

Segundo Szaniawski os primeiros conceitos de direitos da personalidade atual 

foram desenvolvidos já no século XVI, por Hugo Donello, porém foi a Doutrina do 

Direito Natural, nos séculos XVII e XVIII, que desenvolveu o conceito de tutela dos 

direitos individuais e a noção de dignidade da pessoa humana, culminando na 

moderna doutrina do direito geral de personalidade em meados do século XX103. 

Ainda nos séculos XVII e XVIII, pensadores como Thomas Bobbes e John 

Locke reivindicaram o reconhecimento dos direitos de autodeterminação, liberdade 

de manifestação e supressão da censura, conferindo relevância à ideia dos direitos 

naturais do homem, “o que está inexoravelmente ligado à ideia de personalidade e 

dignidade da pessoa humana”. Locke ainda postulou os direitos naturais e 

inalienáveis do homem e advogou pela sua oponibilidade frente aos detentores de 

poder104. 

No Direito Público, onde surgiram as primeiras positivações dos direitos de 

personalidade, a Declaração do Bom Povo de Virgínia de 1776 previu que os 

homens eram livres e independentes por natureza, com garantia à vida, à liberdade 

própria em busca de felicidade e segurança105. 

A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 contemplava o 

estado liberal e as premissas da Revolução Francesa de liberdade, igualdade e 

fraternidade, valorizando o homem e influenciando outras declarações, tais como a 

Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, donde seus artigos iniciais 

consagram a dignidade, a liberdade e a proteção da personalidade do homem106. 

Apesar da grande contribuição proporcionada pelo Jusnaturalismo 

Racionalista, que desenvolveu significativo conceito de liberdade individual e 

consagração de direitos inerentes ao homem, tal escola contribuiu também de forma 

negativa para o desenvolvimento da tutela dos direitos da personalidade, na medida 

                                                 
102

 SZANIAWSKI, Elimar. Direitos de Personalidade e sua tutela. 2. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2005, p. 38. 
103

 SZANIAWSKI, Elimar. Direitos de Personalidade e sua tutela. 2. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2005, p. 39. 
104

 CANTALI, Fernanda Borghetti. Direitos da Personalidade: disponibilidade relativa, autonomia 
privada e dignidade humana. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 35. 
105

 BITTAR, Carlos Alberto. Os Direitos da Personalidade. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 
1989, p. 20. 
106

 SZANIAWSKI, Elimar. Direitos de Personalidade e sua tutela. 2. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2005, p. 40. 



39 

 

em que se fechou na liberdade individual do homem como a razão central da 

ordenação social107. 

Para Capelo de Souza, tal situação refletiu o ius in se ipsum como um 

instrumento desprovido de lógica formal, visto que representava simples imposição 

da liberdade individual em face do Estado, sem relação com os demais indivíduos da 

sociedade, perdendo sua efetividade na tutela de um direito geral de 

personalidade108. 

O direito geral de personalidade foi alvo de várias críticas, em especial por 

pensadores filiados à denominada Escola Histórica do Direito, que negavam a 

existência dos direitos da personalidade como direitos subjetivos, “sustentando que 

o direito geral de personalidade deveria ser entendido como um direito que alguém 

possui sobre si mesmo e que teria por objeto a própria pessoa”, concluindo, com 

isso, que a pessoa poderia dispor da própria vida, o que não se admitiria109. 

De acordo com SZANIAWSKI ao mesmo tempo da Escola Histórica do 

Direito, outra corrente contribuiu para um retrocesso da tutela da personalidade, o 

positivismo jurídico, que somente admitia direitos decorrentes do ordenamento 

positivado, sem se ater aos valores extrajurídicos, como os de caráter econômico, 

ético, político, médico ou religioso, fragmentando o direito geral de personalidade em 

vários tipos autônomos110. 

Todavia, para CAPELO DE SOUZA o positivismo jurídico, apesar de 

contrariar a teoria do direito geral de personalidade, de certa forma contribuiu 

solidificando “a estrutura dos direitos especiais de personalidade, onde se 

delimitaram as fronteiras dos seus objetos, com o que tais direitos ganham em 

credibilidade e eficácia”111. 

A fragmentação do direito geral de personalidade concorreu para sua 

bipartição em públicos, através dos direitos e garantias fundamentais previstos nas 

declarações internacionais e nas constituições dos estados, e privados, 
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considerados assim aqueles mesmos públicos, porém aplicados nas relações entre 

particulares112. 

Até o século XX, por influência do positivismo, os direitos da personalidade 

passaram de cláusula geral de proteção para vários tipos fragmentados positivados 

no ordenamento jurídico. Somente no curso do século XX é que eles se 

desenvolveram de forma autônoma, tendo em vista as atrocidades vividas pela 

humanidade nas duas grandes guerras113. 

A Suíça, em 1907, previu expressamente em seu ordenamento jurídico uma 

cláusula geral protetora da personalidade. Mais adiante também a Alemanha passou 

a admitir a cláusula geral de proteção. Ainda no século XX, a Itália fortemente 

influenciada pelo positivismo jurídico não admitia um direito geral de personalidade, 

porém alguns doutrinadores já comungavam desta teoria114. 

Nos tempos contemporâneos a Declaração Universal dos Direitos do Homem 

de 1958, a Convenção Europeia dos Direitos do Homem de 1950, o Pacto 

Internacional sobre Direitos Humanos e Civis de 1966, a Convenção Interamericana 

de Direitos Humanos de 1969, a Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia 

de 2000115, em âmbito internacional, preveem expressas exigências de proteção à 

personalidade humana. Em âmbito nacional, a Constituição da República Federativa 

de 1988, batizada pelo presidente da constituinte de Constituição Cidadã, bem 

como, o Código Civil Brasileiro de 2002, são importantes textos jurídicos que 

consagraram proteção aos direitos de personalidade.  

No momento atual, apesar da grande evolução legislativa dos direitos de 

personalidade, ainda não há um consenso sobre qual a teoria apta a tutelar a 

personalidade humana, em que se contrapõem a teoria que tipifica e fragmenta os 

direitos de personalidades positivados no ordenamento jurídico em face à teoria do 

direito geral de personalidade116. Sendo assim, passa-se ao estudo da proteção da 

personalidade humana sob estas óticas. 
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2.2.2 Conceito 

A tutela do ser humano enquanto pessoa, pode ser efetivada a partir de um 

conjunto de direitos denominados de direitos de personalidade117, sendo de grande 

utilidade prática conceituá-los, buscando-se chegar à compreensão da teoria mais 

adequada em relação à sua concretização. 

Ensina Elimar Szaniawski que “a tutela da personalidade humana se revela 

como parte nuclear de uma esfera ética, cuja atuação dar-se-á através dos direitos 

de personalidade”, o que torna irrefutável o estudo de sua teorização, ante os 

objetivos do presente estudo118. 

É neste sentido que a tutela da personalidade atualmente vem sendo 

destacada, ou seja, o conjunto de direitos a que se denominam como direitos de 

personalidade e buscam proteger o mínimo necessário e imprescindível do conteúdo 

da personalidade119. 

Nos ensinamentos de Orlando Gomes, os direitos de personalidade são 

aqueles essenciais ao desenvolvimento da pessoa humana e considerados 

absolutos pela doutrina, sendo insusceptíveis de livre disposição, visando proteger a 

dignidade da pessoa humana, “preservando-a dos atentados que pode sofrer por 

parte de outros indivíduos”120. 

Por isso afirma-se que os direitos de personalidade, na visão clássica, 

consistem em um “direito geral à abstenção, em proveito de seu titular, pelo qual 

todos os demais sujeitos de direito ficariam adstritos ao dever de não violar os bens 

jurídicos que integram a sua personalidade”, bens estes que se agrupam com 

relação ao aspecto físico - vida, corpo, voz e outros - e ao aspecto moral - imagem, 

intimidade, nome, reputação, dentre outros121. 

A tutela contemporânea das pessoas perfaz-se nos direitos de personalidade. 

Estes, por sua vez, erradicam-se na dignidade da pessoa humana122. Neste sentido, 

“os direitos de personalidade são considerados essenciais à pessoa humana, 
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visando à proteção de sua dignidade. Diante disso, no direito brasileiro cada vez 

mais o conceito de ‘personalidade’ se aproxima do valor ‘dignidade’”123.  

No mesma linha de pensamento entende Gustavo Tepedino ao denominar 

direitos de personalidade como aqueles “inerentes à tutela da pessoa humana, 

considerados essenciais à sua dignidade”124. Também merece destaque a 

conceituação dada por Chavenco e Oliveira ao afirmarem que os direitos da 

personalidade são “[...] direitos essenciais cuja função seja garantir o mínimo 

necessário e imprescindível de uma vida com dignidade”125. 

A dignidade da pessoa humana indubitavelmente fundamenta toda a teoria 

dos direitos de personalidade, de tal modo que Roxana Cardoso Brasileiro Borges, 

enfatizando uma tutela cada vez maior ao ser humano, afirma que esses direitos 

“talvez um dia venham a ser chamados de direitos da dignidade”126. 

Citando Vicente Ferrer Neto Paiva, SZANIAWSKI afirma que o autor é um dos 

poucos do século XIX “que dá o devido valor ao princípio da dignidade da pessoa 

humana como princípio fundamental e informador dos direitos de personalidade”, 

sobressaltando a importância dessa caracterização127.  

Logo, sendo a dignidade humana um princípio fundamental, que funda e 

serve de alicerce para todo o ordenamento jurídico, mostra-se imprescindível buscar 

seus conceitos e características, tendo em vista ser grande a dificuldade de 

estabelecerem limites à sua aplicação, ante a característica de generalidade128.  

2.2.3 Dignidade da pessoa humana 

A dignidade humana tem suas origens na filosofia, construída por filósofos 

como São Tomás de Aquino, Pico Della Mirandola, Immanuel Kant entre outros, 

representando inicialmente um valor ligado à ideia do bem, da moral, do viver bem, e 
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baseada no antropocentrismo, “no valor intrínseco de cada pessoa e na capacidade 

individual de ter acesso à razão, de fazer escolhas morais e determinar seu próprio 

destino”129. 

Immanuel Kant afirma que a dignidade é algo próprio dos seres humanos, não 

podendo dela se desvencilhar. “Quando uma coisa tem preço, pode pôr-se em vez 

dela qualquer outra como equivalente; mas quando uma coisa está acima de todo 

preço e, portanto, não permite equivalente, então ela tem dignidade”130. 

Atualmente a dignidade é reconhecida como princípio que “nutre e perpassa 

todos os direitos fundamentais”, desempenhando papel fundamental no 

reconhecimento de “novos direitos”, que poderão ser exigidos quando constatar-se 

que sua omissão afeta diretamente a vida humana com dignidade131. 

Para Elimar Szaniawski, a dignidade da pessoa humana é algo de difícil 

conceituação, mas que pode ser definida como um “atributo da pessoa humana”, 

uma vez que nasce juntamente com o indivíduo, integrando o “núcleo essencial dos 

direitos humanos”, e pode ser considerado um verdadeiro “supraprincípio, a chave 

de leitura e da interpretação dos demais princípios fundamentais [...]”132. 

Contemplando a importância deste princípio-valor, Luís Roberto Barroso 

acredita que no mundo contemporâneo a dignidade humana “se assenta sobre o 

pressuposto de que cada ser humano possui um valor intrínseco e desfruta de uma 

posição social no universo”133. 

O conceito de dignidade humana, seus contornos e conteúdo, recebe 

atualmente alargada abrangência, sendo mais difícil conceituar o que não se 

encaixa em tais parâmetros, do que o que propriamente pode ser definido como tal, 

tendo em vista tratar-se de conceito jurídico aberto que não pode ser fixo por estar 

em constante construção e desenvolvimento134. 
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Entretanto, tida como uma norma fundamental que expressa o valor intrínseco 

da pessoa humana, a tarefa árdua de conceituar, ou pelo menos estabelecer 

critérios mínimos de aplicação, não pode constituir óbice para sua aplicação, pois é 

exatamente por se constituir valor absoluto da pessoa é que não poderá ser objeto 

de desconsideração135. 

No campo da efetividade muito se discute sobre a aplicabilidade do Princípio 

da Dignidade da Pessoa Humana, o que torna imprescindível frisar que o princípio 

em questão não se trata de enunciado filosófico ou mera declaração aberta, mas, 

sim, é norma jurídica que possui força cogente para ser aplicada verticalmente 

diante de qualquer tipo de violação à pessoa humana136. 

Em via aplicação, a dignidade da pessoa humana possui, ao menos, dois 

aspectos: um de natureza negativa, representado pelo norte de atuação do poder 

estatal, e também dos particulares, devendo abster-se de atentar contra ele, assim 

como outro de natureza positiva, “no sentido de proteção ao livre desenvolvimento 

da personalidade humana, com o asseguramento das condições mínimas para a 

vida com dignidade”137. 

A dignidade humana apresenta-se como valor fundamental, como princípio 

constitucional, “funcionando como fundamento jurídico-normativo dos direitos 

fundamentais”. Na moderna classificação dada por Robert Alexy, os princípios 

constitucionais funcionam como mandamentos de otimização, e sua aplicação pode 

variar em diferentes graus, levando em consideração o que é fática ou juridicamente 

possível138. 

Neste aspecto, importante destacar a visão de Luís Roberto Barroso sobre os 

diferentes papeis desempenhados pelos princípios constitucionais: 

 
[...] Como forma de distinguir dois dos seus papéis principais, pode-
se visualizar um princípio como dois círculos concêntricos. O círculo 
interno, próximo do centro, contém o conteúdo essencial do princípio 
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e é uma fonte direta de direitos e deveres. Por exemplo, o conteúdo 
essencial da dignidade humana implica na proibição da tortura, 
mesmo em um ordenamento jurídico no qual não exista nenhuma 
regra específica impedindo tal conduta. É claro que quando já 
existem regras mais específicas — indicando que os constituintes ou 
os legisladores detalharam o princípio de modo mais concreto — não 
há necessidade de se recorrer ao princípio mais abstrato da 
dignidade humana. Porém, em outro exemplo, nos países onde o 
direito à privacidade não está expresso na constituição — como nos 
Estados Unidos — ou o direito geral contra a autoincriminação não 
está explicitado — como no Brasil — eles podem ser extraídos do 
significado essencial da dignidade. Esse é o primeiro papel de um 
princípio como a dignidade humana: funcionar como uma fonte de 
direitos [...]139. 

 
Pode-se dizer, a partir dos fundamentos supra, que a dignidade da pessoa 

humana representa o centro valorativo dos direitos fundamentais, em especial 

aqueles ligados à tutela da pessoa humana, desempenhando, entre outros papeis, o 

de fundamentar o reconhecimento de direitos humanos não previstos 

expressamente por um determinado sistema jurídico. 

2.2.4 Da tutela da pessoa humana 

A tutela da pessoa humana, conforme visto nos aspectos históricos 

supramencionados, já se desvelava na Grécia e a Roma antiga através de institutos 

jurídicos próprios, considerados verdadeiras cláusulas gerais de proteção da 

personalidade140.  

Com o desenvolvimento histórico da dignidade da pessoa humana e dos 

institutos jurídicos de proteção à pessoa, desenvolveu-se, à partir dos séculos XVI e 

XVII, a moderna concepção dos atuais direitos da personalidade141. 

 Porém, o desenvolvimento de tais direitos nem sempre navegou por águas 

tranquilas, pois chegaram a ser negados por alguns pensadores do século XIX, 

integrantes da denominada Escola Histórica do Direito.  
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No mesmo século, de outra forma, a Escola do Positivismo Jurídico admitia a 

existência dos direitos da personalidade, porém, somente aqueles expressamente 

positivados pelo ordenamento jurídico142. 

A Hybris grega e a Injura romana constituíam verdadeiras cláusulas gerais de 

proteção à personalidade, e impulsionaram a teoria do direito geral de 

personalidade. Entretanto, as escolas do Positivismo Jurídico e Histórica do Direito 

acabaram por sufragar o desenvolvimento da teoria de uma cláusula geral, vindo 

esta a ressurgir na Suíça, no início do século XX143. 

A partir de então, outros importantes países europeus passaram a consagrar 

em seus ordenamentos jurídicos a teoria do direito geral de personalidade, 

constituindo-se em verdadeira cláusula geral de tutela da pessoa humana. Pode-se 

ilustrar a presente premissa com a disposição prevista no artigo 70, do Código Civil 

Português, que admite a existência do direito geral de personalidade144. 

Contudo, o desenvolvimento contemporâneo dos direitos da personalidade 

ainda não está consolidado na existência de um direito geral de personalidade, pois 

duas são as correntes teóricas que buscam fundamentar a tutela da personalidade 

humana145.  

A primeira, denominada pluralista, fundamenta os direitos de personalidade a 

partir da existência de diversos direitos autônomos tipificados em lei, “protegendo os 

bens jurídicos valorados pelo legislador como os mais importantes para a tutela da 

vida humana”. A segunda, denominada monista, “defende a existência de um direito 

geral de personalidade, de caráter abrangente, abrigando a proteção de todos os 

bens jurídicos integrantes da personalidade humana”146. 

 Em relação à corrente pluralista, ensina SZANIAWSKI que “nesta 

modalidade, fracionam-se e tipificam os direitos oriundos da personalidade humana 

em diversos direitos fechados, de acordo com as diversas manifestações ou 
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atributos da personalidade do indivíduo”. Ainda, que se subdividem em direitos de 

personalidade públicos, privados e sociais147. 

Destaca que alguns direitos tipificados como de personalidade na verdade 

são “falsos direitos” de personalidade, pois não guardam relação com a verdadeira 

teoria dos direitos que tutelam a personalidade humana148.  

Ainda, sustenta que a teoria fracionária tipificadora encontra-se em declínio, 

pois a evolução social acarreta novas violações à personalidade humana, o que gera 

a positivação de novos tipos e subtipos que, por vezes, sequer se configuram 

realmente como direitos de personalidade149. 

Neste sentido, estabelece a seguinte crítica: 

 
A adoção de uma teoria tipificadora dos direitos de personalidade 
pela doutrina e pelos tribunais, tem se mostrado insuficiente e 
confusa no que tange à proteção da pessoa humana, deixando de 
serem tutelados inúmeros atentados contra a personalidade por falta 
de previsão legal. Além do mais, a teoria que fraciona e tipifica os 
direitos de personalidade, de acordo com inúmeros atributos da 
personalidade inclui, nesta categoria de direitos, figuras estranhas 
aos direitos de personalidade, conforme demonstração de Kayser, 
denominando estes “direitos” de falsos direitos de personalidade. A 
teoria dos direitos de personalidade plúrimos contribui para o 
surgimento de uma verdadeira enxurrada de direitos e classificações, 
incluindo, nessa categoria jurídica, diversos outros direitos que não 
se caracterizam como verdadeiros direitos de personalidade150.  

 
Na mesma linha, afirma Cantali que a teoria fracionária se encontra em plena 

decadência, pois não se sustenta frente às críticas a ela lançadas. A primeira delas 

seria a falta de cientificidade desta teoria, donde a existência de lacunas leva ao 

fracasso na completude da tutela da personalidade. Outro erro foi distinguir os 

direitos de personalidade em públicos e privados, contrariando a tendência atual de 

constitucionalização e publicização do direito privado151. 

Em favor da teoria que fraciona os direitos de personalidade alega-se que, 

sendo estes direitos essenciais à pessoa, tal essencialidade somente é adquirida 
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quando positivada no ordenamento jurídico, razão pela qual somente se deve tutelar 

os direitos de personalidade que foram contemplados pelo ordenamento positivo152. 

Adotando os ensinamentos do jurista italiano Adriano de Cupis, Orlando 

Gomes, refutando a existência de um direito geral de personalidade, afirma que “a 

teoria dos direitos de personalidade somente se liberta de incertezas e imprecisões 

se sua construção se apoia no Direito Positivo e reconhece o pluralismo desses 

direitos ante a diversidade dos bens jurídicos em que recaem [...]”153. 

Diogo da Costa Gonçalves, além de rejeitar o direito geral de personalidade, 

defende a fixação de um núcleo objetivo de elementos da personalidade, restando 

os direitos de personalidade, assim, reduzidos a um mínimo fundamental, pois 

afirma que “por mais contraditório que pareça, quanto mais direitos, menos tutela da 

pessoa humana”154.  

De outro modo, o direito geral de personalidade, em Portugal, capitaneado 

principalmente por Rabindranath Valentino Aleixo Capelo de Souza e, no Brasil, por 

Elimar Szaniawski, coloca-se como solução para as críticas apontadas à teoria 

denominada fracionária tipificadora, por se tratar de uma construção teórica que, na 

visão destes autores, é a única capaz de tutelar por completo a personalidade 

humana, evitando a tipificação de falsos direitos de personalidade155. 

Após as duas Grandes Guerras Mundiais, “teve-se particular consciência dos 

riscos da subalternização do indivíduo humano face aos desígnios da estrutura do 

poder...”, bem como, a evolução social e tecnológica levou o homem contemporâneo 

a “reivindicar para si um certo espaço” e, mais ainda, passa a reclamar um “direito à 

diferença que contemple a especificidade de sua personalidade”156. 

Capelo de Souza sustenta que a satisfação dessas necessidades se dará não 

pelo alargamento dos direitos de personalidade de forma específica, mas sim 

através da “consagração de um direito geral de personalidade, cujo objeto se 

procura concretizar e delimitar”157. 
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Assim, impende destacar a definição de Capelo de Souza para o direito geral 

de personalidade: 

 
[...] direito de cada homem ao respeito e à promoção da globalidade 
dos elementos, potencialidades e expressões da sua personalidade 
humana (v.g. da sua dignidade humana, da sua individualidade 
concreta e do seu poder de autodeterminação), com a consequente 
obrigação por parte dos demais sujeitos de se absterem de praticar 
ou de deixar de praticar actos que ilicitamente ofendam ou ameaçem 
ofender tais bens jurídicos da personalidade alheia, sem o que 
incorrerão em responsabilidade civil e/ou na sujeição às providências 
cíveis adequadas a evitar a consumação da ameaça ou a atenuar os 
efeitos da ofensa cometida. Noção esta em que assume particular 
relevância o facto de estarmos aí perante um verdadeiro direito 
subjectivo, ou seja, face a um autêntico poder de exigir de outras 
pessoas um comportamento positivo ou negativo [...]158. 

 
De forma complementar pode-se afirmar que o direito geral de personalidade 

se apresenta como “meio jurídico necessário para a tutela do direito ao livre 

desenvolvimento da personalidade do ser humano”, além da “necessária tutela de 

sua dignidade”159. 

Na doutrina brasileira, apesar de se encontrar várias classificações distintas 

dos direitos de personalidade, o que indicaria uma tendência pela adoção de uma 

teoria tipificadora, a maior parte da doutrina especializada no assunto adota a teoria 

do direito geral de personalidade como a única capaz de abarcar por completo a 

complexidade da personalidade humana160. 

Interessante notar os ensinamentos explanados na obra de San Tiago 

Dantas, cujo entendimento é de que “os direitos de personalidade podem ter um 

tratamento unitário porque a personalidade é una, mas isto não quer dizer que, entre 

eles, não se possamos fazer diferenciações capazes de apresentá-los como 

relações jurídicas, distinguindo-os tal qual o patrimônio”161. 

 No mesmo sentido, Szaniawski sustenta a existência de “direitos especiais 

de personalidade” que por se tratarem de importantes facetas da personalidade 

merecem posição de destaque na ordem jurídica, constituindo verdadeiros 
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microssistemas na proteção da personalidade que, por sua vez, convivem 

harmonicamente com o direito geral de personalidade, não se confundindo com a 

teoria tipificadora que busca a exaustão de sua positivação162. 

A tutela da personalidade humana inexoravelmente se liga diretamente à 

teoria dos direitos de personalidade, pois, esta vem sendo debatida na doutrina 

basicamente sob dois prismas: a teoria tipificadora contraposta pela teoria monista 

do direito geral de personalidade, conforme fundamentação supra. 

Entretanto, merece destaque os apontamentos de Daniel Sarmento que 

observa não ser o direito de personalidade, na visão clássica de direito subjetivo, 

apto a amparar a personalidade humana em toda sua completude, quando visto 

como direito de se exigir uma abstenção geral social aos bens jurídicos integrantes 

da personalidade, visto que a tutela da personalidade humana vai além, exigindo 

também condutas positivas, tais como, “o dever dos pais de educarem seus filhos, o 

dever dos planos de saúde de cobrirem o tratamento de certas doenças etc.”163. 

 Ainda, adverte Sarmento que a tutela da personalidade humana envolve em 

seu conceito determinação de elastecimento apto a incidir sobre qualquer situação 

que ofenda a dignidade humana, estado ou não tipificado em lei, através dos vários 

institutos jurídicos de proteção, tais como, invalidação de atos jurídicos, 

responsabilização civil e imposições de obrigações de fazer ou não fazer, tendo em 

vista se tratar do mais importante valor do ordenamento jurídico164. 

Assim, é possível perceber que ainda não há uma unanimidade na doutrina 

em relação às teorias existentes, bem como que, para alguns autores os direitos da 

personalidade somente serão a forma mais adequada a amparar por completo a 

personalidade humana caso admita em sua conceituação, além de abstenções que 

violem direitos, condutas positivas de todos os agentes sociais no sentido de 

promover-se o desenvolvimento humano em toda a sua completude. 
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2.3 Direitos fundamentais do embrião 

Tendo em vista a qualidade de ser humano que é dotado o embrião, ainda 

que in vitro, os primeiros e mais importantes direitos que se deve reconhecer são 

aqueles inerentes desta qualidade humana. Neste sentido, os direitos humanos 

contemplados em vários tratados internacionais compõem o ordenamento jurídico 

pátrio no capítulo mais importante da Constituição Federal de 1988, denominado de 

direitos fundamentais, que abrange, dentre outros, o direito à vida, sendo necessária 

sua conceituação. 

Segundo o Paulo Bonavides, os direitos fundamentais são direitos humanos 

que almejam uma vida na liberdade e na dignidade da pessoa humana, assim 

considerados pelo direito como tais. Ademais, possuem duplo aspecto, sendo um de 

caráter formal, pois se constituem no grau mais elevado de garantia da ordem 

jurídica, e outro de aspecto material e consagram os princípios e valores de 

determinada sociedade165. 

Para Jorge Miranda, os direitos fundamentais são: 

 
[...] os direitos ou as posições jurídicas subjectivas das pessoas 
enquanto tais, individual ou institucionalmente consideradas, 
assentes na Constituição formal, seja na Constituição material – 
donde, direitos fundamentais em sentido formal e direitos 
fundamentais em sentido material166. 

 
Neste sentido, destacam Camin e Fachin que os direitos fundamentais 

“demonstram ser aqueles direitos que constitucionalmente são elencados como 

fundamentais, e que ainda, por sua essência, preenchem toda a plenitude e 

profundidade de seu sujeito”167. 

Nos ensinamentos dos juristas, pode-se extrair que os direitos fundamentais 

são direitos direcionados à proteção da pessoa humana, para que esta possa se 

desenvolver livremente com dignidade, enquanto ser dotado de qualidade 
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diferenciada dos demais seres vivos, qual seja, a de humano168. Neste aspecto, 

relevante consignar a função que os direitos fundamentais exercem no cenário 

jurídico.    

De acordo com os ensinamentos de Zulmar Fachin, os direitos fundamentais 

possuem, entre outras funções, a função de defesa ou de liberdade e a função de 

não discriminação. Quanto à função de defesa ou liberdade, impõe ao Estado e aos 

particulares, por meio da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, o dever de 

abstenção de condutas que possam prejudicar a autodeterminação do indivíduo, 

bem como os atributos que compõem a dignidade da pessoa humana. Quanto à 

função de não discriminação, ensina que não se pode discriminar para negar acesso 

a direitos fundamentais169. 

Na forma das ideias adotadas supra, tem-se que o embrião se trata da mais 

primitiva forma de vida humana e, portanto, merecedor de proteção jurídica. Mesmo 

que esta proteção seja diferenciada das pessoas nascidas, ainda assim deverá ser 

dedicada proteção constitucional por meio dos direitos fundamentais, tendo em vista 

se tratar de direitos aplicados a todos os seres humanos, sem discriminação.  

Considerando-se que o embrião não é um ser qualquer da natureza e, mais 

ainda, que representa a mais primitiva forma de vida humana, tendo em vista que 

em breve será uma pessoa humana desenvolvida, bem como, que todas as pessoas 

nascidas já foram embriões, onde em um futuro não muito longínquo boa parte das 

pessoas terão sido embriões in vitro, “a similitude entre aquelas e esses faz admitir-

se que toda e qualquer prática agressiva aos embriões atinge, por via de 

consequência, o valor absoluto da pessoa humana”170. 

A aplicação dos direitos fundamentais ao embrião no direito brasileiro decorre 

da cláusula geral de proteção do ser humano, estampada no art. 1º, III, da CRFB, 

qual seja, a dignidade da pessoa humana, concebida como fundamento do Estado 

Democrático de Direito, em que o indivíduo humano deve ser tratado como um fim 
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em si mesmo, e nunca como mero instrumento para consecução dos fins almejados 

por  outros171. 

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 evolução172. 

Ou seja, o princípio da dignidade da pessoa humana, o qual constitui o 

epicentro valorativo de todos os direitos fundamentais173, servindo inclusive de base 

para o reconhecimento de novos direitos dessa categoria, 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 pátria174. 

Desta forma, “a dignidade da pessoa humana, como ser superior a todo 

universo material, impõe o respeito ao ser humano, desde a concepção até a sua 

morte natural, não se admitindo tergiversações” ao direito a vida, este que se 

constitui no mais básico dos direitos fundamentais175. 

É por se considerar a dignidade da pessoa humana como núcleo essencial 

dos direitos fundamentais, devendo o princípio aplicar-se a todos os indivíduos 

indistintamente, é que se mostra inadmissível, conforme o entendimento de 

Meirelles, “que a pessoa humana seja utilizada como um mero instrumento na busca 

de finalidades egoísticas ou aparentemente superiores; antes, impõe-se seja vista 

exclusivamente como fim último em si mesma”176. 

Neste sentido, conforme assinalado por Zenni e Souza, a aplicação do 

princípio da dignidade da pessoa humana decorre em virtude de se considerar como 
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pressuposto a existência de vida, uma vez que sem a existência desta, não há que 

se falar em dignidade da pessoa humana177. Desta forma, há que se garantir o 

direito à vida, na acepção própria e necessária de direito fundamental, como 

pressuposto de aplicação do princípio em questão. 

Desta forma, quanto aos direitos fundamentais em espécie, não se tem por 

escopo analisar todo o rol positivado na CRFB/1988, mas tão somente o direito à 

vida, notadamente desrespeitado quando da eliminação de embriões excedentes178 

congelados ou quando de sua utilização para pesquisas de células-tronco179, prática 

considerada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. 

Nos ensinamentos de Martins e outros, “a vida é o principal e mais básico dos 

direitos humanos fundamentais e condição de existência de todos os demais”. 

Ressalta o autor que o início da vida ainda gera polêmica, havendo no mínimo cinco 

teorias sobre o assunto, porém, aduz que parece ser mais acertado concluir que a 

vida humana começa na concepção, onde o zigoto já se constitui um novo ser, com 

código genético próprio180. 

Destaca ainda o autor que “essa simples incerteza deveria ser razão 

suficiente para se concluir pela absoluta preponderância do direito à vida, quando 

em ponderação com outros direitos fundamentais”181. E também sustenta que a vida 

não comporta relativizações, ainda que pequena, tais como a manipulação de 

embriões, pois desta forma impera-se a lei do mais forte, algo que já ocasionou 

imensas aberrações na supressão de direitos fundamentais, v.g., regimes nazistas e 

stalinistas182.      

Ensina Elimar Szaniawski que a vida é o primeiro e mais importante atributo 

da personalidade humana, assim como, o direito à vida se funde com a própria 
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personalidade, pois, sem vida não há personalidade. Sustenta que sem vida não 

existe pessoa e que “personalidade, vida e dignidade são figuras intimamente 

ligadas e inseparáveis”. Em relação ao embrião, afirma categoricamente se tratar de 

um novo ser vivo, dotado de direito à vida183. 

Considerando o amparo à vida outorgado pela Constituição Federal, em seu 

artigo 5º, não se pode negar a incidência desta tutela ainda que a vida esteja em 

seus estágios iniciais, como no caso do embrião, mesmo que este esteja em um 

tubo de ensaio, visto que a norma não se presta a proteger apenas aqueles que já 

nasceram, sob pena de descriminalização do aborto, “[...] de forma que não há como 

afastar igual proteção aos embriões humanos obtidos e mantidos com auxílio de 

técnicas de reprodução medicamente assistida”184. 

 Aliás, em se tratando do direito à vida, merece transcrição a seguinte 

passagem deste mesmo autor: 

 
Desta maneira, o direito a vida existe em qualquer ente humano, 
independentemente do seu nascimento, de sua classe social, de seu 
estado psíquico ou físico ou do lugar onde esteja vivendo, quer entre 
nós, quer no ventre materno, quer em um tubo de ensaio, são todos 
seres humanos vivos, portadores de personalidade e com direito à 
vida185. 

 
A tutela jurídica do direito à vida possui alcance superior ao que alguns 

cientistas tentam colocar como seu marco biológico. Neste sentido, recorrente 

esposar os ensinamentos de José Afonso da Silva: 

 
Vida, no texto constitucional (art. 5º, caput), não será considerada 
apenas no seu sentido biológico de incessante auto-atividade 
funcional, peculiar à matéria orgânica, mas na sua acepção 
biográfica mais compreensiva. Sua riqueza significativa é algo de 
difícil compreensão, porque é algo dinâmico, que se transforma 
incessantemente sem perder sua própria identidade. É mais um 
processo (processo vital), que se instaura com a concepção (ou 
germinação vegetal), transforma-se, progride, mantendo sua 
identidade, até que muda de qualidade, deixando, então, de ser vida 
para a morte. Tudo que interfere em prejuízo deste fluir espontâneo e 
incessante contraria a vida186. 
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Na mesma linha, Vasconcelos afirma que a norma constitucional ao prever a 

inviolabilidade do direito à vida contempla a mais ampla proteção a este direito, não 

sendo possível qualquer interpretação restritiva. Ademais, tendo a medicina 

demonstrado que a vida se inicia no momento da concepção, denota-se pura 

ousadia realizar qualquer distinção baseada no “ambiente intra ou extra-uterino”. 

Conclui afirmando que “a vida, perante a atual Constituição Federal de 1988, seja 

biológica, seja moral ou juridicamente considerada, inicia-se com a concepção187. 

(2006, p. 110). 

Salutar contemplar a seguinte transcrição aduzida no trabalho de 

Vasconcelos em relação à proteção da vida desde a concepção: 

 
Embora, no final do século XX, muitos processos biológicos ainda se 
apresentem como um enigma para os cientistas, a Biologia como 
ciência possui leis e princípios que não podem ser modificados. No 
que diz respeito ao momento em que tem início a vida humana, 
alguns fatos biológicos são incontestáveis. [Entre eles] O primeiro 
passo para a formação de um novo indivíduo é a fusão de duas 
células altamente especializadas chamadas gametas...[...] Cada 
embrião é uma combinação gênica singular. Nunca ocorreu nem 
ocorrerá outro genoma igual188. 

 
Por fim, deve-se ressaltar as conclusões de Cardin e Rosa sobre os 

processos de reprodução humana medicamente assistidos e a proteção ao direito à 

vida do embrião, tendo em vista sua condição de vulnerabilidade extrema, uma vez 

que “as técnicas de reprodução assistida quando utilizadas no tratamento de 

infertilidade ou não devem primar pela dignidade do embrião que em decorrência de 

sua condição se encontra mais vulnerável do que o nascituro”189. 

Após todas as premissas expostas, não há como se negar proteção jurídica 

ao embrião, bem como atribuição de direitos humanos, fundamentais ou da 

personalidade, obviamente dentro das possibilidades concretas quando se encontra 

in vitro, tendo em vista tratar-se de ente humano vivo, ao qual deve ser reconhecida 
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a dignidade humana, esta que se constitui um dos fundamentos do Estado 

Democrático de Direito Brasileiro.  
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3 PLANEJAMENTO FAMILIAR E A CONTRAPOSIÇÃO AOS DIREITOS DO 
EMBRIÃO 

A Instituição Familiar consagrou-se ao longo da história, desde os tempos 

antigos, como a base da organização do Homem em sociedade, sendo a primeira e 

mais importante célula social em que a pessoa se encontra inserida, desde sua 

concepção até o término de sua existência, uma vez que, por vários fatores e de 

alguma forma, a maioria das pessoas são parte integrantes de um núcleo familiar. 

A evolução mostra que a Família é fruto natural de desenvolvimento social 

humano, não sendo propriamente um instituto jurídico, mas, sim, objeto de tutela 

jurídica, ao passo que sua formação sempre esteve ligada à mais íntima vontade 

das pessoas nelas envolvidas, bem como em decorrências dos laços afetivos e de 

filiação. 

Quanto à formação familiar pelos laços afetivos, as várias organizações 

estudadas pela sociologia mostram que esta ocorre por vários fatores, sobretudo por 

sentimentos de amor, afeto e carinho, bem como por outras situações decorrentes 

da ordem jurídica vigente, tal qual aquela, em tempos antigos, em que os escravos 

não formavam família, mas sim, pertenciam à família de seu senhor. 

 Já quanto aos laços familiares decorrentes da filiação, a união de pessoas do 

sexo masculino e feminino, ao longo da história, sempre se mostrou necessária para 

a concepção de novas pessoas integrantes do grupo familiar, com exceção do 

mecanismo da adoção, em que um novo integrante passa a fazer parte de uma 

estrutura familiar na condição de filho, sem, contudo, que tenha sido gerado pelo 

casal. 

Ocorre que através do desenvolvimento científico e social as pessoas 

passaram a constituir família sem necessariamente se agruparem por laços sociais 

ou afetivos, mas tão somente por intermédio da filiação, em especial com a 

utilização das técnicas de fertilização medicamente assistidas, planejando seu 

desenvolvimento familiar da forma que mais lhe convenha ou que lhe pareça correto, 

sem intervenção estatal. 

Neste sentido, importante destacar que o ordenamento jurídico pátrio garante 

às pessoas a possibilidade de planejarem a constituição e o desenvolvimento 

familiar próprio, por meio da liberdade do planejamento familiar, com bases previstas 

na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e disciplinada por meio 
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de leis ordinárias, tais como o Código Civil Brasileiro de 2002, Lei Federal nº 

9.236/96, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei de Biossegurança entre outras. 

Contudo, sabe-se que na atual estrutura jurídica nenhum direito é absoluto, 

uma vez que até mesmo a vida é relativizada em caso de guerra declarada, o que 

induz o estudo não só do alcance à liberdade do planejamento familiar, mas também 

de suas limitações a partir de uma análise crítica e sistemática do ordenamento 

jurídico pátrio, com enfoque na teoria dos direitos de personalidade. 

Desta forma, é possível levantar as seguintes indagações: qual o conceito e 

abrangência do que se denomina atualmente de planejamento familiar? Quais são 

os princípios que regem este instituto e com ele atrelados? Quais as situações que 

podem limitar o exercício de tal direito, tendo em vista que nenhum direito é 

absoluto? Qual a importância da tutela da personalidade humana em confronto com 

o livre exercício do planejamento familiar? 

Assim, buscar-se-á desenvolver os conceitos das questões 

supramencionadas almejando-se alcançar respostas a respeito da problemática, em 

especial, abrangência e limitações ao exercício do planejamento familiar, com 

enfoque na teoria dos direitos de personalidade. 

3.1 Conceito e evolução do planejamento familiar no Brasil 

O assunto em questão está intrinsicamente atrelado à família, de tal forma 

que a abordagem requer noções introdutórias sobre este instituto social. Neste 

sentido, é de suma importância e de grande utilidade prática uma análise sobre o 

conceito e evolução, como base da sociedade atual e a mais antiga e primitiva forma 

de agrupamento de pessoas. 

Quanto à existência da família e sua importância para a sociedade, destaca 

José Sebastião de Oliveira que “nenhuma dúvida há que, em termos de organismo 

social, é a família o mais antigo. Portanto sempre existiu, a partir do momento em 

que passou a existir o primeiro homem no seu exemplo mais rudimentar de que se 

tem conhecimento na face da Terra (...)190”.  

                                                 
190

 OLIVEIRA, José Sebastião. Fundamentos constitucionais do direito de família. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2002, p. 20. 



60 

 

A família é a mais antiga forma de organização social de que se tem notícia 

da existência Terrena do Homem191. Embasa a evolução do indivíduo enquanto 

pessoa inserida em um meio social, de forma a conviver de modo harmônico e 

sustentável com os seus semelhantes, constituindo-se realidade fática que 

certamente norteou a construção do diversos ordenamentos jurídicos atualmente 

existentes, pelo menos em parte, senão veja: 

 
Assim, a família, como instituição social, é uma entidade anterior ao 
Estado, anterior à própria religião e também anterior ao direito que 
hoje a regulamenta, que resistiu a todas as transformações que 
sofreu a humanidade, quer de ordem consuetudinária, econômica, 
social, científica ou cultural, através da história da civilização, 
sobrevivendo praticamente incólume, desde os idos tempos, quando 
passou a existir na sua estrutura mais simples, certamente de forma 
involuntária e natural, seguindo, paulatinamente, na sua primordial 
função natural, que é a conservação e perpetuação da espécie 

humana
192. 

 
Para compreender-se o direito que cada pessoa possui de autodeterminar o 

planejamento familiar, é inevitável a compreensão da importância desta instituição e 

dos seus fundamentos jurídicos, de onde irradiarão as bases sólidas e sustentáveis 

para sua formação, respeitando os limites impostos pela sociedade onde se 

encontra inserida. 

Maria Helena Diniz, reconhecendo a importância da família diante da 

formação do Estado, aduz que “por ser a família a célula da sociedade (CF, art. 

226), dela nasce o Estado, como o diz Ihering, com o decorrer do tempo a família 

baseada no principio do Estado, se transforma em um Estado [...]193. 

O homem se reconhece e individualiza com a presença de seu semelhante, 

pela convivência social é que se sente único, o que o torna singular na medida em 

que se diferencia dos demais, e assim se torna homem, pois necessita do outro para 

sua convivência194. É na família, essencialmente, que esse fenômeno ocorre 

primeiramente na vida de qualquer pessoa. A dimensão social do homem é 

essencial para o seu ser e para a sua realização no mundo. 
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Nas palavras de Clayton Reis, “assim, a instituição da família se encontra 

intimamente ligada aos valores do próprio Estado, cujo lema está associado a ideias 

que retratam sentimentos de unidade em torno de princípios axiológicos”195. Os 

valores que se encarnam no seio familiar, por essa íntima ligação com o Estado, 

serão os valores consagrados na ordem social, que se refletem no ordenamento 

jurídico positivo. 

A família representa também a mais íntima relação entre pessoas no convívio 

social, uma vez que é geralmente neste contexto que o indivíduo forma suas bases 

culturais, ideológicas e valorativas, sendo um verdadeiro símbolo da vida privada, 

com toda a sua tutela jurídica, em especial a proteção à privacidade e à intimidade, 

na qual a autodeterminação é quase que irrestrita. 

O direito de família, tradicionalmente ao longo da história, foi regulado por 

estatutos de direito privado, na clássica dicotomia com o direito público, vindo a 

figurar em âmbito constitucional somente por ocasião da Constituição Brasileira de 

1934, que reservou um capítulo inteiro a respeito do assunto, dispondo que a família 

ficava sob a proteção do Estado e que sua base estava no ato jurídico do casamento 

indissolúvel. A partir de então, o direito constitucional brasileiro nunca mais deixou 

de regulamentar a formação da família no Brasil196. 

Conforme bem observa Eduardo de Oliveira Leite, foi com a Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988 que a família deixou de ser “simplesmente 

família” para tornar-se uma instituição, ou nas palavras do autor uma “entidade 

familiar”, agora extrapolando sua formação tão somente pelo casamento para se 

admitir a liberdade em sua constituição através das uniões livres e, ainda, da família 

monoparental197. 

Essa visão de família enquanto instituição também foi consagrada por Maria 

Helena Diniz, para quem “a concepção institucionalista vê no matrimônio um estado 

em que os nubentes ingressam. O casamento é tido como uma grande instituição 
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social, refletindo uma situação jurídica que surge da vontade dos contraentes, mas 

cujas normas, efeitos e formas encontram-se preestabelecidas pela lei198”. 

 Neste viés, cumpre ressaltar que a Constituição Federal de 1988 reconheceu 

expressamente três formas de famílias distintas, sendo uma aquela formada pelo 

casamento como “célula maior da sociedade” e reconhecidamente superior às 

uniões fáticas. Estas, porém, também constituem-se em entidades familiares não 

legalizadas através do casamento, mas com reconhecimento social, representando 

uma nova realidade, além das famílias monoparentais199. 

Deve-se ter em mente, conforme a visão do Culturalismo Jurídico, que o 

direito é fenômeno cultural, formado por fatos, valores e normas. É uma realidade 

histórico-cultural inseparável do fator axiológico e da dimensão social que, 

dialeticamente unidos, constituem diretrizes à produção normativa. Estas, por sua 

vez, num verdadeiro movimento pendular, são absolutamente incompreensíveis se 

não voltadas ao binômio condicionante valorativo-social200. 

O tempo do jurista é, por vezes, diferente do tempo social, uma vez que a 

evolução da sociedade faz com que o direito também evolua, porém, estando quase 

sempre um passo atrás das mudanças e revoluções de comportamento das pessoas 

em sociedade. Sobretudo quando se trata de relações familiares, o direito positivo 

aparentemente é sempre insuficiente para normatizar todos os conflitos existentes, 

ainda mais quando se conjuga mudança de comportamento com as novas 

ferramentas científicas que contribuem no processo de formação familiar, em 

especial a fertilização medicamente assistida. 

A família contemporânea não aceita, como únicos modelos, os tipos previstos 

na norma constitucional ou infraconstitucional, inovando diuturnamente a forma de 

se planejar e se constituir, a exemplo do que atualmente se denomina de famílias ou 

relacionamentos poliafetivos, sendo competência do Estado estabelecer meios para 

tutelar as pessoas que se encontram nesta situação fática. 

Desta forma, cabe destacar a lição do professor Eduardo de Oliveira Leite: 

 
A nova família, estruturada nas relações de autenticidade, afeto, 
amor, diálogo e igualdade, em nada se confunde com o modelo 
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tradicional, quase sempre próximo da hipocrisia, da falsidade 
institucionalizada, do fingimento. A noção de vida comum atual 
repousa soberana sobre sua solidariedade constantemente 
provocada pela intensidade afetiva. Intensidade que é procurada e 
mantida como meio de escapar à banalidade cotidiana. Só os 
sentimentos verdadeiros, reais, espontâneos e autênticos são 
capazes de garantir a duração de uma vida em comum. Nesta ótica, 
a permanência das relações passa a independer de condutas 
preestabelecidas e formalizadas em códigos e leis, mas decorre da 
atitude de cada cônjuge em relação ao outro. Ou, como diria 
Foucault, é a “plenitude do possível” que mantém unido o casal. No 
amor, cada um representa para o outro o único acesso possível em 

direção à totalidade real
201. 

 
  Em que pese estar há tempos superado o positivismo jurídico sobre as 

relações familiares, não se enquadrando, estas, apenas nos moldes estabelecidos 

pela legislação de regência, alguns princípios, em especial os previstos na 

Constituição, devem balizar a análise dos institutos relacionados com a formação da 

entidade familiar, tal qual, o livre planejamento familiar, sobretudo quando um direito 

fundamental se confrontar com outros direitos da mesma natureza ou categoria, v.g., 

os direitos de personalidade da prole concebida em razão do seu exercício. 

Importante destacar que a liberdade do planejamento familiar possui base 

constitucional estampada no art. 226, § 7º, da Constituição da República Federativa 

do Brasil, ao proclamar que: “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 (...)202”.  

Contudo, é certo que a Constituição não definiu com exatidão a abrangência 

do direito de planejamento familiar, bem como obviamente não o limitou somente ao 

“casal”, uma vez que o próprio texto constitucional reconhece a família monoparental 

e uniões não decorrentes do casamento. 

Em âmbito infraconstitucional, a Lei Federal nº 9.263, de 12 de Janeiro de 

1996, regulamentou o § 7º, do art. 226, da Constituição Federal de 1988, onde 

estabeleceu em seu artigo 1º, como direito de toda pessoa o Planejamento Familiar, 

bem como definiu a expressão no art. 2º, veja: “Para fins desta Lei, entende-se 
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planejamento familiar como o conjunto de ações de regulação da fecundidade que 

garanta direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, 

pelo homem ou pelo casal203”. 

Tanto na Constituição da República de 1988, quanto na lei federal, não se 

obtém um exato conceito do que seja o planejamento familiar, assim como, quais 

limitações seu exercício está sujeito. Contudo, é certo que ele contempla direitos 

reprodutivos a todas as pessoas: 

 
Em suma, é possível afirmar que o direito ao planejamento familiar 
possui duas faces: ora é fundamento constitucional à contracepção e 
a esterilização, ora é fundamento constitucional ao direito de procriar 
artificialmente com fins terapêuticos, isto porque, repita-se, o direito 
ao planejamento familiar está intimamente vinculado às funções 
humanas reprodutivas que abrangem, além da contracepção, à 

própria concepção, seja ela natural ou não
204

. 

 
 Em que pese o planejamento familiar ter caráter aberto e abarcar outros 

fatores além da reprodução humana, tal qual, a forma como a família se concebe e 

até se dissolve, este trabalho debruçar-se-á, apenas, no sentido de se reconhecer 

um direito reprodutivo, conceptivo e contraceptivo, tendo em vista que a procriação 

está intimamente ligada à constituição e desenvolvimento da família. 

3.2 Direito de procriar e suas limitações 

A procriação, antes de um direito reconhecido pelo Estado constituído, é um 

fato natural, biológico e vital ao desenvolvimento das espécies que circundam o 

planeta. Pode ser analisada sob várias óticas, tais como médica, religiosa, ética e 

jurídica, uma vez que todos estes fatores influenciam no seu valor e na sua proteção 

jurídica e social. 

Historicamente, a humanidade sempre revelou importante preocupação com 

este fato natural, valorizando intensamente a fecundidade, sempre denotada de 

extrema benevolência, como símbolo de fartura, riqueza, prosperidade, alegria e 

privilégio divino. A procriação sempre esteve diretamente ligada à natureza animal 
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do homem, ao contrário da esterilidade, associada ao fracasso do desenvolvimento 

familiar e considerada uma maldição205. 

Os povos antigos antagonizavam fecundidade e esterilidade, algo como bem 

e o mal. A mulher romana era marginalizada quando infértil, sendo a mais trágica 

posição social que poderia ocupar. Na idade média a situação não era diferente, e 

ainda era encarada como um castigo divino, vindo a ganhar contornos científicos 

apenas a partir do século XVII, com o advento do microscópio, o que proporcionou 

uma nova concepção, pois descobriu-se que a esterilidade não era algo que atingia 

somente a mulher, mas também aos homens206.  

 O desenvolvimento das ciências biológicas seguiu um curso natural, tendo 

em vista que a infertilidade sempre foi um fato de marginalização social, de angustia 

pessoal, enquanto que o exercício da procriação é notavelmente festejado pela 

sociedade, o que fez surgir o ramo da medicina denominado de reprodução humana 

medicamente assistida, como forma de proporcionar uma alternativa aos casais 

estéreis ou com dificuldades de gerar filhos sem a intervenção da ciência. 

O avanço científico e tecnológico proporcionou aos casais modernos 

planejarem qual o melhor momento de vida conjugal para por em prática o projeto 

parental. A procriação desvinculou-se do ato sexual a partir dos métodos 

contraceptivos, amplamente conhecidos pelas pessoas do mundo contemporâneo. 

Entretanto, a concepção, por sua vez, ainda continuou cercada de mistérios e 

incertezas, independente da vontade de gerar filhos. 

Destaca Eduardo de Oliveira Leite que o fracasso no exercício da procriação 

não atinge somente o homem ou a mulher, em sua individualidade, mas o casal 

como uma unidade e uma célula social. Aduz que o sentimento de derrota é intenso, 

quando descobrem a incapacidade de realizar o desejo da procriação, racionalmente 

sub-rogado para o momento mais adequado. A sensação de fracasso, neste caso, é 

provocada não pelo conhecimento biológico da situação, “mas por crenças antigas e 

tradições que geraram o infame mito da esterilidade”, ou seja, a reprovação 

social207.  
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A reprodução sempre foi concebida como o ato mais íntimo do casal, de 

forma que a procriação, como sua consequência, provoca mudanças de várias 

ordens, em especial, a social, pois os genitores “transformam-se em pai ou mãe, 

torna o homem e a mulher adultos como seus próprios pais. Não se é mais filho de 

seu pai, nem filha de sua mãe, mas o pai de seu filho, a mãe de seu filho”208. 

Ato de procriar indubitavelmente reproduz importante papel na vida social, 

pois a taxa de natalidade se traduz num importante fator de análise econômica, 

social, ambiental, entre outros, sendo objeto de estudo e disposição em várias 

searas ou ramos científicos. Além disso, nos aspectos ético e moral, a religião 

sempre reconheceu esse poder dos seres vivos como uma verdadeira dádiva divina, 

exercendo grande influência em seu exercício. 

Na visão da Igreja Católica, em seu direito canônico, a procriação foi prevista 

inicialmente no Cânone 1013, como finalidade primária do casamento, sendo a 

mútua assistência entre os cônjuges, secundária. Ainda, mesmo com a alteração 

introduzida posteriormente pelo cânone 1055, a procriação permaneceu na posição 

de essencialidade à união entre homens e mulheres. Opostamente concebe a 

ideologia protestante, na qual a dimensão relacional e afetiva dos cônjuges é mais 

importante que a função procriativa209. 

No aspecto psicológico, a procriação revela-se um desejo intato à natureza 

humana. Perpetuar a espécie é uma esperança humana desde a infância até a 

velhice. As crianças, desde muito cedo, já identificam em seus pais o poder 

reprodutivo, buscando imitá-lo em suas brincadeiras. No caso das meninas, a 

identificação dá-se através das bonecas como suas filhas. Já os meninos através do 

papel “fictício” de pai. Porém, é na fase adulta que o desejo de ter filhos se 

manifesta de forma consciente e intensa nos casais210. 

Neste sentido, a descoberta da esterilidade pelo casal traz consideráveis 

implicações psicológicas, na medida em que imposições de ordem social e familiar o 

coloca em situação de isolamento. No homem, a incapacidade para gerar filhos 

atinge aquilo que lhe é mais caro, a virilidade, provocando importantes 

repercussões. Na mulher também ocorrem desordens pela frustração de não ser 
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mãe. Mas é no casal que ocorre as mais profundas implicações pela reprovação 

social decorrente da não procriação211. 

Como se percebe, a infertilidade, assim como a procriação, são fatos naturais, 

porém aquela sempre foi algo abominado e altamente combatido nas sociedades 

civilizadas, uma vez que esta representa um processo de curso normal, que se 

espera da maioria das pessoas, a depender de seu projeto de vida. Porém, questões 

éticas e jurídicas surgem quanto ao exercício da procriação, essencialmente quando 

não ocorre por meio natural, ou seja, com auxílio das técnicas artificiais de 

reprodução assistida. 

Do ponto de vista ético, indaga-se a respeito da utilização indiscriminada das 

técnicas de reprodução humana artificial, em especial nos reflexos que causarão na 

vida da criança oriunda deste processo. Isso porque estas técnicas surgiram como 

recurso médico terapêutico aos casais estéreis e não um meio de manipulação da 

vida e do curso natural da procriação, evitando espantar os males da infertilidade já 

mencionados212. 

A partir da possibilidade de manipulação da vida no processo de reprodução 

humana artificial medicamente assistida, em especial na técnica da fertilização in 

vitro, surgiram numerosas indagações quanto a algumas práticas possibilitadas por 

este recurso, sobretudo as seguintes questões: a procriação, enquanto um direito da 

pessoa, pode ser exercida absolutamente, ainda que importa em conflitos com 

direitos de outras pessoas, v.g., as proles oriundas? O genitor poderia tolher o fato 

natural de que todo ser humano é concebido a partir da união de material genético 

de um homem e uma mulher, implicando-se no direito inato ao ter um pai e uma 

mãe? As técnicas de diagnósticos genéticos pré-implantacional, derivadas do 

avanço científico na área, poderiam servir a uma seleção de embriões para 

satisfação de preferências pessoais quanto aos caracteres físicos da prole (escolha 

de cor da pele, sexo, raça, cor dos olhos etc.)?  

As reflexões éticas implicam diretamente na esfera jurídica, uma vez que a 

procriação foi erigida à condição direito fundamental, sendo encarada por muitos 

juristas como um direito absoluto, que não pode sofrer interferência negativa por 

parte do Estado e do ordenamento jurídico vigente. Entretanto, até mesmo os 
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direitos fundamentais mais caros não são totalmente absolutos no atual 

ordenamento jurídico brasileiro, pois o próprio direito à vida é relativizado no caso de 

guerra declarada, o que induz à análise do direito à procriação e suas eventuais 

limitações.    

O Direito à procriação, em outros tempos, possuía abrangência restrita, pois 

se limitava a um direito de defesa em face do Estado, no sentido de não 

interferência, para que não se limitasse ou restringisse a liberdade de exercício da 

procriação, atribuindo-se um caráter negativo. Porém, com a evolução, acrescentou-

se um conteúdo positivo a este direito, consistente no desenvolvimento concreto da 

função de genitor213. 

Salienta-se uma considerável evolução deste direito na década de 1990, em 

especial com sua consagração na Conferência Internacional de Cairo (1994), sobre 

população e desenvolvimento, e na Convenção de Beijing, que tratou sobre 

mulheres, onde se reconheceu o direito à procriação como sendo da natureza dos 

direitos fundamentais ou humanos214. 

O reconhecimento de um direito à procriação, segundo determinado 

entendimento, confere ao casal a liberdade reprodutiva, abrangendo seu exercício 

no momento mais oportuno aos titulares do direito, bem como por qual meio se 

reproduzir. Nesta senda, “[...] o ‘como’ reproduzir-se, trazendo à baila as técnicas de 

reprodução assistida, assegurada como opção absolutamente fundamental. Tem-se, 

então, o direito à procriação ou direito reprodutivo positivo compreendido pela 

autonomia reprodutiva”215. 

Entretanto, para o professor catedrático da Universidade de Lisboa, José de 

Oliveira Ascensão, ao procriarem os progenitores dão início a uma nova vida, 

diferente deles próprios, o que exige algumas ponderações quanto ao direito de 

procriação. Neste aspecto, salienta que a reprodução medicamente assistida deva 

ser uma consequência, mas não mera opção, veja: 

 
A procriação medicamente assistida é, como o nome indica, um ato 
médico. Supõe, pois, que se depare ainda como uma deficiência do 
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aparelho reprodutor de um ou de ambos os membros do casal, pois é 
isso que a faz cair no foro médico e lhe dá validade ética. Pelo 
contrário, se for usada para satisfazer preferências ou desejos que 
não estejam ligados a quaisquer deficiências, a legitimidade do 
recurso a práticas de intervenção no processo de reprodução deve 
ser posta em causa216. 

 
Analisando a vulnerabilidade do embrião envolvido na reprodução in vitro, 

Cardin e Winckler preponderam que além de todos os riscos que a fecundação e 

transferência podem gerar à pessoa, na reprodução medicamente assistida, tem-se, 

ainda, a possibilidade dos pais realizarem escolhas que refletirão por toda a vida do 

embrião, não mais nesta fase, mas enquanto criança, adolescente, jovem, adulto e 

idoso, tais como a seleção, o abandono, a doação de embriões, a maternidade de 

substituição e a inseminação ou implantação post mortem217. 

Recorrer à procriação artificial parece não ser tão simples quanto se imagina, 

ou mesmo uma questão de simples escolha, em substituição à natural. Neste 

aspecto, a utilização deste recurso depende mais da consciência dos indivíduos e 

casais do que da disciplina estatal, porém procurando evitar abusos decorrentes 

desta opção, legislações estrangeiras determinam categorias de pessoas que 

podem se beneficiar das procriações medicamente assistidas218, o que representa 

claro fator de limitação ao direito de procriação. 

No Brasil, não há regramento legal específico para a utilização das técnicas 

de reprodução humana artificial assistida, sendo que o direito à sua utilização está 

disciplinado na regulamentação do planejamento familiar, instituída pela Lei nº 

9.263/96. A lei, contudo, prevê as ações de fecundidade como forma de garantia ao 

direito à saúde, inserida nas ações do SUS, algo que, aparentemente, induz uma 

disfunção natural para a concepção. 

Neste sentido, o Conselho Federal de Medicina, por meio da Resolução nº 

2.121/2015, adotou normas de caráter obrigatório, para todos os profissionais 

médicos, quando da utilização das técnicas de reprodução assistida, com base na 

observância a princípios éticos e bioéticos, visando oferecer maior segurança e 
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eficácia aos procedimentos médicos. Ainda, na justificativa para sua emissão, 

considera “a infertilidade humana como problema de saúde, com implicações 

médicas e psicológicas”219. 

Nota-se que é consenso, tanto na legislação quanto na ética médica, que a 

reprodução humana assistida é um procedimento para tratamento de infertilidade, 

que afeta a saúde em aspectos médicos e psicológicos, não devendo ser encarado 

unicamente como uma escolha ao método natural, sob pena de ofensa a princípios 

éticos e jurídicos. Assim, é possível interpretar que um diagnóstico prévio de 

infertilidade pelo meio natural é um limitador à utilização da procriação artificial. 

Outrossim, a própria ética médica adota como princípio de utilização da 

procriação artificial sua função de “auxiliar na resolução dos problemas de 

reprodução humana, facilitando o processo de procriação220”, ratificando o caráter 

suplementar destes procedimentos no processo reprodutivo.  

No mesmo sentido, Eduardo de Oliveira Leite já advertia que “do ponto de 

vista ético, a inseminação ‘post mortem’ desvia o sentido mesmo da procriação 

artificial, negando sua razão de ser: remediar as consequências da esterilidade e 

infertilidade”221, denotando uma função subsidiária à reprodução humana assistida, 

embora atualmente o Conselho Federal de Medicina autorize a prática quando 

resultante de prévio consenso do falecido e respeitada a legislação vigente. 

Outra importante situação debatida quanto à limitação ao direito de procriação 

está no seu exercício considerando a criança um “objeto” de desejo pessoal, sem 

olvidar as consequências que o desvio do caminho natural poderá desencadear para 

o novo ser. É o que ocorre na inseminação artificial post mortem e na inseminação 
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heteróloga em pessoas solteiras, em que desde a concepção ou da implantação no 

útero materno já se predestinou a ausência de um dos genitores, o que obviamente 

se desvia do fenômeno natural da reprodução. 

Quanto à inseminação post mortem, indaga-se o papel na medicina em 

contribuir para o nascimento de uma criança órfã, em decorrência de mera vontade 

dos pais, chegando-se a uma resposta negativa, tendo em vista que toda criança 

tem, normalmente, um pai e uma mãe, sendo a lei da natureza. “É fácil reconhecer 

nelas uma vocação natural e legítima de ter pai e mãe e por eles ser educada. Isto 

fica garantido pelo casamento e, hoje, pela entidade familiar”222. 

Do mesmo modo, a utilização da procriação artificial por pessoas solteiras 

tem sido questionada e até condenada a prática, em especial, por ferir um direito da 

pessoa futura, reduzindo-a possuir apenas uma linha genética conhecida, veja: 

 
No caso de procriação artificial solicitada por uma mulher solteira, ao 
contrário do que ocorre na filiação natural, seria possível a esta 
mulher, fazer nascer, à sua maneira, um órfão de pai, cujo 
parentesco ficaria reduzido a uma só linha. [...] Parece excessivo 
reconhecer a uma pessoa o poder extremo de impor a uma outra (no 
caso, a criança) a amputação da metade de sua ascendência223. 

 
Sílvia da Cunha Fernandes adverte que não existe na legislação pátria 

nenhuma norma restritiva expressa que proíba mulheres solteiras de recorrerem à 

procriação artificial. Porém, lembra que tal recurso existe para solucionar o problema 

de casais inférteis, não se prestando a realizar meros caprichos pessoais em 

detrimentos dos direitos da prole. Neste sentido, é radicalmente contrária à 

constituição da família monoparental desde o início, ou seja, que a pessoa 

individualmente desenvolva o projeto parental violando normas estabelecidas na 

Constituição Federal de 1988, pois conceber uma criança já órfã é totalmente contra 

à noção de direito natural e à ordem pública224. 

Várias situações práticas podem surgir como limites ao exercício da 

procriação, ocorrendo sempre que se colidirem com os princípios impostos pelo 

ordenamento jurídico, em especial na Constituição da República Brasileira de 1988, 

a qual fixou expressamente limites para o planejamento familiar nos princípios da 
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paternidade responsável e da dignidade da pessoa humana. Ainda, em análise 

sistemática, os princípios da proteção integral e do melhor interesse do menor 

também constituirão balizas.  

Logo, uma análise destes princípios faz-se necessária para delimitar a 

abrangência do poder familiar, com foco no direito à procriação em contraposição 

aos direitos do embrião, sendo a utilização destas normas jurídicas imprescindíveis 

para resolução dos conflitos existentes. 

3.3 Dos princípios aplicados ao planejamento familiar 

O planejamento familiar como um direito fundamental consagrado na 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 abarca um conjunto de 

princípios próprios expressos no texto constitucional, além de observar também aos 

demais princípios previstos no ordenamento jurídico. A observância destas normas 

jurídicas será de suma importância no exercício da procriação, pois são capazes de 

orientar sua prática sem extrapolar os limites éticos e jurídicos. 

Contudo, os princípios consagram enunciados normativos abertos, com 

vagueza conceitual, o que exige do intérprete uma distinção conceitual com relação 

às demais normas expressas através das regras, além de necessitar de mecanismos 

de análise quando da ocorrência de conflitos entre os próprios princípios e entre 

princípios e regras. 

Assim, importante entabular algumas noções preliminares sobre os 

princípios para, posteriormente, realizar uma abordagem específica destas normas 

jurídicas, quando específicas ou aplicáveis ao planejamento familiar e suas 

consequências e proteção ao embrião pré-implantacional.  

3.3.1 Noções preliminares sobre princípios 

O estudo dos princípios que envolvem o instituto do planejamento familiar é 

de suma importância, na medida em que são fontes de extração das normas 

jurídicas que regulam este importante direito pessoal. Neste sentido, a Constituição 

da República Brasileira de 1988 consagrou, de maneira expressa e direta, a 

paternidade responsável e a dignidade da pessoa humana como balizas para o 

exercício da procriação, podendo ser encarados como verdadeiros limites à 
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liberdade de procriar. Além disso, o ordenamento jurídico apresenta-se permeado de 

princípios que devem nortear as relações familiares, conforme serão oportunamente 

apresentados. 

Antes de adentrar ao estudo específico dos princípios mencionados, convém 

realizar uma análise da amplitude desta espécie de norma jurídica, ante a geral 

brevidade de seus enunciados, porém com grande alcance valorativo, sobretudo 

quando colidirem com outros princípios ou com princípios e regras, tal qual como 

acontece na liberdade do planejamento familiar com a dignidade humana do 

embrião, em especial na possibilidade de práticas exclusivas, eugênicas e mesmo 

desumanas, ao tratá-lo como mero objeto para alcançar o desejo da paternidade. 

A estruturação de um sistema normativo baseado em princípios e regras é, 

em uma visão histórica, algo recente e que enseja várias discussões relacionadas 

ao alcance e aplicabilidade das normas jurídicas consagradas por meio dos 

princípios. O próprio sistema positivo, baseado em uma visão kelseana, apresenta-

se como algo rígido e denota grande prestígio às regras, porém possui dificuldades 

de definir abrangência e aplicação destas normas jurídicas norteadoras. 

A dificuldade de aceitar os princípios como verdadeiras proposições jurídicas 

dotadas de efetividade e normatividade deve ser superada. Neste sentido, em crítica 

ao positivismo jurídico, Ronald Dworkin denomina princípio como “um ‘padrão’ que 

deve ser observado”, por ser uma questão de justiça ou equidade ou alguma 

dimensão de moralidade225. 

  Para Karl Larenz, os princípios são normas com grande relevância para os 

sistemas jurídicos, estabelecendo fundamentos normativos para a interpretação e 

aplicação do direito, de onde decorrem de forma direita ou indireta normas 

comportamentais. Porém, para este autor, os princípios não são passíveis de 

aplicação direta, na medida em que lhes falta o caráter formal das proposições 

jurídicas, constituindo pensamentos diretivos de uma regulação jurídica existente ou 

possível226. 

Robert Alexy entende que os princípios são mandados de otimização, 

constituindo-se em normas que ordenam que algo se realize na maior medida 

possível, segundo as possibilidades fáticas e jurídicas, o que significa que podem 
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ser realizados em diferentes graduações, e que a medida de sua realização 

depende não só das possibilidades fáticas, mas também jurídicas227.  

 Segundo o mesmo autor, os princípios são uma espécie de norma jurídica, 

assim como as regras, porém, estas se caracterizam por traçarem um mandado 

definitivo quando se atende determinadas condições, ordenando, proibindo ou 

permitindo que algo seja realizado definitivamente, sendo a subsunção sua forma de 

aplicação. Já os princípios possuem como forma de aplicação a ponderação, em 

especial quando colidir com outro princípio, fazendo surgir a criação de regras de 

prevalência de um sobre o outro228. 

Humberto Ávila explica que, de acordo com Alexy, os princípios possuem uma 

dimensão de peso e, ao contrário das regras, não determinam diretamente as 

consequências normativas, sendo necessária sua aplicação no caso concreto para 

que haja sua concretização mediante as regras de colisão. Ainda, a aplicação estará 

condicionada a uma cláusula de reserva, ou seja, caso não haja outro princípio de 

maior peso a ser aplicado, o que faz com que o conflito entre os princípios seja 

resolvido mediante as regras de prevalência229. 

Assim, é possível observar que a doutrina contemporânea denota força 

normativa aos princípios, os quais são de grande utilidade prática para a resolução 

de casos difíceis, em especial porque geralmente tais situações revelam um conflito 

de valores existentes no ordenamento jurídico, sendo necessária uma análise 

baseada na ponderação. Estes conceitos e técnicas devem ser levados em 

consideração na análise da situação que se apresenta neste trabalho, em especial 

quando se pretende limitar o exercício de determinado direito sob o argumento da 

contraposição a determinado princípio. 

As mais relevantes normas jurídicas relacionadas ao tema em questão são de 

ordem constitucional, todas com força normativa própria, e classificam-se em 

princípios e regras, distinguindo-se por seu conteúdo semântico e por sua incidência 

e aplicação. Neste aspecto, as regras indicam suporte fático hipotético mais restrito, 

de forma que a ocorrência do fato previsto na vida leva à incidência pela subsunção. 

Já os princípios indicam suporte fático hipoteticamente indeterminado e aberto, 
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dependendo sua incidência da mediação concretizadora do intérprete, este 

orientado pelo instrumento da equidade como fim de realizar a justiça no caso 

concreto230.  

Exemplifica Paulo Lobo com a previsão constitucional que garante ao casal a 

liberdade no planejamento familiar, porém, devendo obediência ao princípio da 

dignidade da pessoa humana, o que se constatará sempre no caso concreto, de 

forma a respeitar a equidade, que leva em consideração a ponderação dos 

interesses legítimos e os valores socialmente adotados. Discorre que, neste caso 

em exame, “um princípio constitucional (a dignidade) está limitando e conformando 

outro princípio constitucional (a liberdade de escolha). Todavia, quase sempre os 

princípios são dotados da mesma força normativa, sem qualquer hierarquia entre 

eles”231.  

Para resolver a aparente antinomia entre os princípios na aplicação prática, o 

intérprete poderá utilizar-se da técnica hermenêutica da ponderação dos valores em 

causa, ou do peso que o caso concreto provocar em cada princípio232, uma vez que 

os princípios não são destinados a oferecer solução única, ou seja, não podem 

funcionar como um tudo ou nada, mas sim ser capazes de oferecer abertura para 

decisões justas, conforme o caso em exame. 

3.3.2 Do princípio da paternidade responsável 

Importante princípio que baliza os limites da liberdade do planejamento 

familiar é a paternidade responsável que, assim como a dignidade da pessoa 

humana, em análise sistemática com os demais princípios e regras, funcionará como 

parâmetro para o exercício dos direitos reprodutivos, em especial protegendo as 

proles envolvidas no desenvolvimento da família. 

Para Valéria da Silva Galdino Cardin, este princípio pode ser conceituado 

como “a obrigação que os pais têm de prover a assistência moral, afetiva, intelectual 
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e material aos filhos” e, quando associado ao planejamento familiar, compreenderá a 

decisão sobre a quantidade de filhos, o intervalo entre seus nascimentos e a 

utilização das técnicas de reprodução humana assistida como último recurso à 

procriação233. 

É imprescindível que a pessoa ou os casais, ao exercerem o sagrado direito à 

reprodução, façam-no de forma consciente e responsável, levando em conta vários 

fatores que irão influenciar na vida de todos os componentes do grupo familiar, de 

forma que Clayton Reis adverte aos futuros pais a necessidade “(...) que o casal 

esteja consciente que o ato de planejar família, implicará necessariamente em 

recursos de natureza física, social e econômica”234. 

Neste sentido, é importante que as pessoas tenham consciência da 

responsabilidade social deste direito que, se por um lado exige uma demanda de 

esforços e recursos, por outro é importantíssimo para o desenvolvimento econômico 

e social, uma vez que o Brasil possui imensa extensão territorial que necessita ser 

ocupada, além da capacidade produtiva estar diretamente relacionada com a 

disponibilidade de força de trabalho suficiente para potencializar a utilização dos 

recursos naturais235. 

Entretanto, é de fundamental importância que os núcleos familiares possuam 

condições mínimas para proporcionar adequada concepção e desenvolvimento da 

prole, fornecendo meios de alavancar sua formação sob todos os aspectos, em 

especial nas fases mais significativas para formação da sua personalidade, qual 

seja, a infância e adolescência, sendo estes fatores irradiações do princípio da 

paternidade responsável. 

Desta forma, a paternidade responsável se afigura como verdadeiro limite ao 

direito de procriar, veja: 

 
No espírito da paternidade responsável, o projeto parental não se 
restringe à simples concepção e nascimento da criança, mas vai 
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além, materializando-se na educação, afetividade, proteção e total 
assistência, seja material ou imaterial, da futura criança. Isto significa 
que devem ser assumidos os deveres parentais em decorrência do 
exercício dos direitos reprodutivos, mediante conjunção carnal ou 
recurso a alguma técnica artificial (KRELL, 2011, p. 105). 

 
Outro fator que está associado ao princípio em questão é a ética que deve 

envolver a conduta dos genitores, pois a paternidade responsável impõe a 

observância de alguns preceitos no exercício do direito de procriar, tais como, a 

vedação da “[...] seleção de embriões com finalidades eugênicas para escolha de 

atributos físicos, bem como para suprimir a filiação por meio da monoparentalidade, 

dentre outros236”. 

Assim, tendo o sistema jurídico pátrio optado por não intervir no controle de 

natalidade, outorgando a todos o direito à reprodução, inevitavelmente os limites 

impostos pelo princípio da paternidade responsável deve ser disseminado na forma 

de conscientização em programas educacionais, sem que haja necessidade do 

Estado agir limitando diretamente a forma como cada indivíduo projeta o 

desenvolvimento de sua família. 

3.3.3 O princípio da dignidade da pessoa humana e o planejamento familiar 

A dignidade humana foi desenvolvida neste trabalho aplicada aos direitos da 

personalidade, no item 2.2.3, supra. Com efeito, representa um valor consagrado no 

ordenamento jurídico brasileiro como fundamento do Estado, constituindo o núcleo 

valorativo de todo e qualquer direito inerente aos seres humanos. Atualmente 

discute-se o reconhecimento de dignidade não só às pessoas humanas, mas 

também a outros seres vivos, tal qual o embrião, no caso da corrente teórica que 

não o considera ainda pessoa. 

Entretanto, o objetivo deste tópico não é revisitar os conceitos de dignidade e 

sua aplicação genérica, pois que já realizado anteriormente, conforme 

supramencionado, mas sim investigar sua aplicação ao instituto do planejamento 

familiar, uma vez que a Constituição Federal brasileira de 1988 condicionou a 

liberdade de procriar ao princípio da dignidade da pessoa humana, o que já foi 

demonstrado retro. Contudo, se levará em consideração todos os conceitos já 
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citados e desenvolvidos anteriormente, de forma a embasar a aplicação específica 

deste princípio. 

Considerando a dignidade humana como princípio, ou seja, como norma 

jurídica de eficácia plena, com conteúdo aberto e indeterminado, sua observância na 

procriação, em especial por meio da fertilização in vitro, deverá ser realizada no 

caso concreto. Não só os pais, mas também os profissionais envolvidos no 

procedimento médico, bem como o Estado na fiscalização, devem prezar pela 

aplicação deste princípio. 

Não há um consenso do que seja dignidade, nem o que ela representa ou 

assegure precisamente, sendo tarefa árdua, senão quase impossível e ilógica, 

realizar tal definição. Isso porque, justamente por tratar-se de um princípio e não 

uma regra, não pode conter caráter restrito ou fechado, o que limitaria 

indevidamente a atuação do intérprete em sua aplicação. 

Entretanto, isso não significa que não se possa estabelecer um mínimo de 

conteúdo explícito em sua abstração. Neste sentido, destaca-se que a dignidade de 

todos os seres humanos deve ser preservada, devendo-se garantir um mínimo 

invulnerável, com respeito à sua integridade física, psicológica e espiritual, 

assegurando-se assim os direitos de personalidade, direitos estes que representam 

uma tutela mínima e imprescindível da esfera jurídica de cada pessoa237.  

Paulo Lobo retoma os ensinamentos de Kant para trazer a dignidade como 

tudo aquilo que não se pode por preço pecuniário ou estimativo, ou seja, o que é 

indisponível, que não pode ser objeto de troca. Assim, quando algo está acima de 

qualquer preço, não pode ser substituído e, portanto, possui dignidade238. 

Em eventuais conflitos existentes entre o planejamento familiar e os embriões 

decorrentes da reprodução humana in vitro, a dignidade deve ser encarada na forma 

pensada por Alexandre de Moraes na qual se constitui em um mínimo não violável 

pela ordem jurídica vigente “[...] de modo que às pessoas excepcionalmente devem 

ser feitas limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas sem menosprezar a 

necessária estima que merecem todas as pessoas enquanto seres humanos”239. 
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O direito à procriação juntamente com as ciências médicas deve ser exercido 

de modo a promover o respeito ao ser humano, cansagrando a vida e não a 

destruição dela, de forma a observar-se seu caráter inviolável, ainda que isso custe 

a outro ser a limitação de se reproduzir. Como já se afirmou, a reprodução humana 

não pode se valer da tese utilitarista da felicidade de uns em sacrifício de outros, sob 

pena de se cometer verdadeiras barbáries contra inocentes240. 

A questão da dignidade humana do embrião no processo de reprodução não 

depende do seu reconhecimento enquanto pessoa, ou mesmo atribuição de 

personalidade jurídica, embora já se tenha trabalhado tais conceitos, não havendo 

óbice para tanto. Neste aspecto, atribui-se como “valor absoluto” a consideração que 

se deve dispensar à pessoa humana na plenitude de sua dignidade, inclusive aos 

embriões, pois existe uma proximidade extrema entre o ser embrionário e a pessoa 

humana desenvolvida, o que “[...] impõe o reconhecimento da necessidade de se 

respeitar o novo ente, desde o início de seu desenvolvimento, em toda plenitude de 

sua dignidade”241.  

Este princípio constitui um núcleo essencial comum a todos os seres 

humanos, como membros iguais do mesmo gênero, “impondo-se um dever geral de 

respeito, proteção e intocabilidade”, ocorrendo sua violação sempre que se tenha 

uma atitude ou conduta que “coisifique” um ser da raça humana, equiparando-o a 

uma coisa disponível ou a um objeto242. 

A dignidade humana possui um valor em si mesmo, não podendo ser 

sacrificada em nome de qualquer interesse coletivo. Respeitar o ser humano implica, 

portanto, combater qualquer prática que o diminua, sendo este o viés de proteção 

deste princípio nas técnicas de reprodução humana assistida e na engenharia 

genética, em especial sobre os embriões humanos, encontrando seus limites no 

respeito ao valor absoluto da pessoa humana243. 

Ainda que não se considere o embrião humano pessoa, é perfeitamente 

possível atribuir-lhe dignidade humana. É o que faz Habermas, ao diferenciar 
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dignidade da vida humana de dignidade da pessoa humana, considerando que as 

manipulações genéticas propiciaram esta distinção244. O que se nota, independente 

da postura quanto ao “ser pessoa”, é que a vida humana possui proteção e deve ser 

tratada dignamente desde seus primeiros estágios.  

Desrespeitar a dignidade do embrião é subjugar um ente vivo de natureza 

humana, instrumentalizando-o, o que não se coaduna com o fundamento da 

República Federativa do Brasil estampado no artigo 1º, inciso III, da Constituição 

Federal de1988. Assim, para que o embrião humano não seja mero objeto de tutela 

jurídica, merece destaque os ensinamentos de Kant: 

 
O princípio supremo da doutrina da virtude é o seguinte: trabalha 
segundo a máxima dos fins de forma que propô-los possa ser para 
cada um uma lei universal. Segundo este princípio, o homem é fim 
tanto para si mesmo quanto para os demais, e não basta com que 
esteja autorizado a usar a si mesmo como meio, nem usar aos 
demais [...], mas que é em si mesmo um dever do homem se propor 
com fim ao homem em geral245. 

 
Ou seja, respeitar a dignidade humana passa por preservar o homem como 

finalidade de toda ação, beneficiando-o sem prejudicar a si ou a outro ser humano. 

Esta parece ser uma das vertentes de suma importância no reconhecimento deste 

princípio-valor tão caro à humanidade em seu curso histórico. 

Dedicar proteção jurídica aos embriões, em especial in vitro, reconhecendo-

lhes dignidade não se traduz em equipará-los, em termos de proteção jurídica dada 

pelo ordenamento, aos embriões alocados no útero materno ou mesmo às pessoas 

nascidas. Isso porque, conforme se demonstrará adiante, os seres humanos in vitro 

têm tutela natural, social e jurídica diferenciada, sobretudo pela relativização de seu 

direito à vida. Entretanto, não se podem relativizar outros reconhecidos se a própria 

lei assim não o fez, em especial a proteção à sua dignidade humana. 

 3.3.4 Outros princípios aplicáveis 

O ordenamento jurídico brasileiro ainda contempla uma gama de outros 

princípios que, em análise sistemática, podem ser relevantes para nortear a 

aplicação das normas jurídicas que dispõem sobre a liberdade do planejamento 

                                                 
244

 HABERMAS, Jürgen. O futuro da natureza humana. Trad. Karina Jannini. São Paulo: Martins 
Fontes, 2004, p. 49-51. 
245

 KANT, Immanuel. La metafísica de las costumbres. 3. ed. Madrid: Tecnos, 2002, p. 249-250. 



81 

 

familiar e sua relação com a tutela do embrião pré-implantacional, sendo 

constantemente invocados pela doutrina diante destas problemáticas. 

Constantemente citados nos trabalhos científicos, o princípio do melhor 

interesse da criança ou adolescente está consagrado na Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 227246, caput, que introduziu os direitos 

fundamentais da infância e adolescência. Tais direitos são duplamente garantidos, 

uma vez que, além de figurarem expressamente na Constituição Federal, também 

foram previstos em tratados internacionais em que o Brasil figura como signatário. 

Neste sentido, destaca-se a Convenção Internacional sobre os Direitos da 

Criança247, que adota a doutrina da proteção integral e reafirma o princípio do 

melhor interesse da criança248. 

Entende Lôbo que o princípio do melhor interesse significa que a criança e o 

adolescente devem ter seus direitos tratados com prioridade, não só pela família, 

mas também pelo Estado e pela sociedade, “tanto na elaboração quanto na 

aplicação dos direitos que lhe digam respeito, notadamente nas relações familiares, 

como pessoa em desenvolvimento e dotada de dignidade”. Observa que houve uma 

inversão de prioridades na relação entre pais e filhos, na convivência familiar ou nas 

situações de conflitos entre eles249. 

A grande indagação que se pode fazer é quanto à aplicabilidade deste 

princípio aos embriões humanos pré-implantacionais, uma vez que não há uma 

definição de sua situação enquanto criança, pois até mesmo sua condição de 

pessoa é altamente controvertida pela maioria dos ordenamentos jurídicos 

espalhados no mundo, não havendo consenso doutrinário a respeito. 

De acordo com os ensinamentos de Paulo Lôbo, este princípio, além de 

nortear a proteção da criança e do adolescente pelo Estado e pela sociedade, 

também funcionará para balancear o conflito de interesse entre pais e filhos, quando 
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da ocorrência do choque de princípios jurídicos250. Assim, ainda que não se 

reconheça sua aplicabilidade imediata aos embriões humanos, é possível aplicar-lhe 

quando do balanceamento entre conflito de outros princípios, em especial a 

liberdade do planejamento familiar com a dignidade da vida humana do embrião. 

Corrobora este entendimento as palavras de Krell ao afirmar que “em suma, 

pode-se alegar que o princípio do melhor interesse da criança constitui importante 

limite ao exercício indiscriminado ou mesmo abusivo ao direito de reprodução 

humana assistida no Brasil”251, em especial porque não se trata de um direito 

absoluto, embora também integrante da categoria dos direitos fundamentais e da 

personalidade. 

O exercício indiscriminado e abusivo do direito à utilização das técnicas de 

reprodução humana assistida deve ser combatido também em decorrência do 

princípio da solidariedade familiar, uma vez que a procriação está inserida no 

contexto da família, ora constituindo-a, ora aumentando-a, em virtude de não mais 

se conceber a máxime dos direitos subjetivos reconhecidos pelo liberalismo. 

Neste contexto, o mundo antigo não reconhecia direitos subjetivos às 

pessoas, por entender cada ser parte integrante de um todo social. Na modernidade, 

a liberdade foi o principal pilar de reconhecimento dos direitos subjetivos, colocando 

o individualismo no cerne de proteção jurídica. Contudo, com a evolução dos direitos 

humanos passou-se a prever direitos e deveres correlacionados com a 

solidariedade, balanceando a irrestrita liberdade individual252. 

O princípio da solidariedade impõe aos pais que superem seus interesses 

individuais para dispensar cuidados aos interesses dos filhos que, conforme 

consignou-se supra, quando na condição de criança ou adolescente, ou mesmo 

antes deste estágio, merecem proteção integral e privilegiada, quando contraposta 

aos meros desejos dos genitores, sobretudo quando estes filhos forem oriundos de 

reprodução humana assistida. 

Não se apresenta como objetivo da presente pesquisa esgotar todos os 

princípios aplicados nas relações familiares, mas tão somente aqueles que possam 

influenciar diretamente na relação entre o embrião humano pré-implantacional e a 
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liberdade que as pessoas possuem para planejar a constituição e o desenvolvimento 

familiar, sobretudo pelas técnicas de reprodução humana assistida, donde nasceu a 

existência da vida humana in vitro. 

Nesta senda, é importante destacar que o princípio da liberdade familiar é que 

forneceu guarida às pessoas na concretização de sua autonomia, para decidir sobre 

os rumos do planejamento da família, porém, sempre devendo respeitar a dignidade 

dos futuros filhos enquanto pessoas humanas253. Assim, evidentemente que esse 

respeito aos filhos deve ser contemplado de forma ampla, inclusive em momento 

anterior à concepção, na fase de planejamento, de modo a garantir que possam vir a 

se desenvolver da melhor maneira possível.  

Juridicamente a liberdade é um direito amplamente tutelado, previsto como 

direito fundamental pela CRFB/88, de forma que sua restrição por parte do poder 

estatal deve ser a mínima possível, porém, realizada quando necessária a evitar que 

seu exercício possa se contrapor abusivamente a direito de outras pessoas, 

desenvolvidas ou em desenvolvimento, como ocorre na reprodução humana 

assistida e o embrião in vitro.  

Desta forma, os princípios são importantes ferramentas, em vários sistemas 

jurídicos contemporâneos, aptos a realizar um balanceamento justo na resolução de 

colisão de direitos fundamentais, em especial, os direitos inerentes à condição de 

ser pertencente à raça humana. 

3.4 Diagnóstico Genético Pré-implantacional (DGPI) 

O desenvolvimento científico através da reprodução humana medicamente 

assistida e do descobrimento do código genético, também denominado de genoma 

humano254, apresenta-se como possibilidade de transformações na vida das 
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pessoas, através do conhecimento prévio das características genéticas que serão 

transmitidas entre gerações, e que serão levadas por toda vida, desde os primeiros 

estágios de existência. 

O desvelamento do genoma promete a abertura de um novo caminhar para a 

humanidade, ao passo que poderá ser possível evitar o sofrimento humano causado 

por várias doenças genéticas, tais como o câncer, o mal de Parkinson, o mal de 

Alzheimer, a fibrose cística, a talassemia, a anemia falciforme ou mesmo a diabetes 

será atenuado, uma vez que, não apenas o seu portador sofre, mas também os 

genitores por conviver com a culpa de terem transmitido o defeito, ou parcela dele, 

aos filhos255. 

As manipulações genéticas traduzem-se em esperança de melhora na 

qualidade de vida, com menos sofrimento, através da terapia genética. Contudo, 

sérias questões éticas levantam-se contra essas possibilidades, uma vez que esta 

prática preventiva e curativa possui linha tênue com práticas eugênicas, de criação 

de seres híbridos, o que poderá modificar irreversivelmente a natureza da espécie, 

causando ainda mais dor e sofrimento entre as pessoas256. 

Desponta como alternativa na reprodução humana assistida o diagnóstico 

genético, que pode ser realizado em fase anterior à concepção a partir do exame 

dos materiais genéticos dos pais, com intuito de se analisar eventuais possibilidades 

de transmissão de caracteres indesejados à prole, ou mesmo determinada 

incompatibilidade de procriar entre ambos. Ainda, o diagnóstico pode-se dar também 

nos embriões, em momento posterior à concepção, porém anterior à implantação do 

embrião no útero materno, na técnica de fertilização in vitro, atualmente denominado 

de Diagnóstico Genético Pré-Implantacional (DGPI)257. 

Segundo Roberto Wider, o diagnóstico genético pré-implantacional trata-se de 

método de análise do genoma humano realizado após a fecundação in vitro e prévio 

ao ato de implantação do embrião, o que geralmente ocorre a partir do sétimo dia 
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após a fecundação, e foi desenvolvida como alternativa ao diagnóstico pré-natal 

para casais que possuam riscos de transmitir doenças geneticamente herdadas aos 

seus descendentes258. 

A partir da utilização deste diagnóstico é possível conhecer os embriões 

portadores de determinadas anomalias genéticas com antecedência, o que abre a 

possibilidade de se efetuar sua eliminação, por ser inviável. Ainda, é possível 

também conhecer várias características deste novo ser em estágio muito precoce de 

seu desenvolvimento, permitindo aos pais e médicos selecionarem aqueles com 

maiores probabilidades de se desenvolverem sem a incidência de algumas graves 

doenças259.  

O diagnóstico genético no embrião, além de ser uma ferramenta de seleção 

de embriões com as características desejadas, em futuro próximo possibilitará que 

terapias genéticas sejam realizadas nos primeiros estágios de desenvolvimento 

humano, alterando sua essência natural a fim de potencializar ou amenizar várias 

características humanas, o que afetará sobremaneira a vida das futuras gerações. 

Acaso utilizada com fins terapêuticos, a técnica de diagnóstico genético pré-

implantacional se apresenta como uma nova opção de melhorar a condição de vida 

e a saúde das pessoas. Entretanto, sabidamente, as pesquisas científicas possuem 

um enorme custo financeiro, sendo que seus resultados podem servir não só para 

fins nobres, mas também para interesses eticamente condenáveis. 

Alerta-se que, decifrado o genoma humano, um novo mercado promissor para 

os lucros e o capitalismo selvagem estará aberto em razão de procedimentos 

genéticos, o que poderá movimentar mais de 60 bilhões de dólares nos próximos 

anos. Além disso, há a possibilidade latente dos dados da herança genética de cada 

pessoa ultrapassar a esfera individual, e passar a constar de cadastros públicos, 

como requisito obrigatório para admissão em planos de saúde, previdência, em 

postos de trabalho entre outros260. 
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A utilização do DGPI e eventuais terapias ou melhoramentos genéticos vem 

sendo tratada como uma nova eugenia261, diferente daquela praticada por regimes 

totalitários no início do século XX, em que se efetuou práticas de esterilização de 

pessoas deficientes, homossexuais, diabéticos, eliminação de determinada raça 

entre outras barbáries. Por ser tratada desta forma, vem sendo altamente 

questionada e condenada pela comunidade jurídica, por violar o patrimônio genético 

dos indivíduos, podendo alterar significativamente o futuro da espécie humana. 

Defensores da seleção de embriões por meio do DGPI argumentam que esta 

prática permite aos pais escolherem o melhor embrião para ser implantado, evitando 

doenças graves e características indesejadas, bem como, além da eventual 

possibilidade de se potencializar determinadas características, que fariam do ser 

uma pessoa melhor sucedida em vários aspectos262.  

Entretanto, esta prática pode constituir-se uma enorme falácia caso não 

venha a se delimitar quais os limites de sua utilização ou, se serão respeitados pelos 

pais e médicos, dependendo de rigorosa fiscalização, violando sobremaneira a 

herança genética do embrião e sua liberdade de se constituir naturalmente, sem 

interferências invasivas da vontade de seus genitores. 

Aceitar que os pais decidam quais características genéticas o filho conterá 

pode levar a situações altamente inusitadas e questionáveis. Narra Michael Sandel 

que há alguns anos atrás um casal homossexual decidiu ter um filho, 

preferencialmente surdo, uma vez que ambas as parceiras também eram e se 

orgulhavam desta característica. O casal considerava que a surdez não se tratava 

de uma doença a ser curada, mas sim um estilo de vida que proporcionava a elas 

experiências maravilhosas, não limitando uma vida plena. Na esperança de obter 

sucesso, procuraram doador que tivesse histórico de cinco gerações de surdez na 

família, e conseguiram, nascendo o filho Gauvin, também surdo263. 
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A situação relatada é suficiente para levantar o debate sobre as 

possibilidades ética e jurídica que os pais detêm para determinarem quais 

características acham importantes nos filhos. Isso porque, quando se projeta a 

utilização das técnicas de intervenção genética, utilizam-se de argumentos no 

sentido de melhorar a qualidade de vida, excluindo a possibilidade de síndrome, 

fracasso na gestação, doença genética e até o melhoramento das características 

naturais. 

O caso Gauvin é emblemático para mostrar que deixar livre aos pais 

interferirem nas características genéticas dos filhos, como verdadeiros projetistas, 

afeta diretamente a dignidade humana, não porque a surdez seja indigna, mas sim 

por predeterminarem de que forma o novo ser irá se desenvolver. É comum dizer 

que o melhoramento genético, a clonagem e a engenharia genética ameaçam a 

dignidade humana. “O desafio, porém, é identificar como essas práticas reduzem 

nossa humanidade – ou seja, quais aspectos da liberdade humana ou do 

florescimento humano se veem ameaçados”264. 

Entretanto, cabe olvidar a celeuma sob o ponto de vista do embrião como 

sujeito de direitos subjetivos à tutela de sua personalidade. Sendo altamente 

questionável a interferência dos pais no desenvolvimento genético dos filhos, a fim 

de satisfazer caprichos pessoais, o que pensar quanto à possibilidade da 

biotecnologia resolver doenças que afetarão diretamente a saúde, a integridade 

física e psíquica do novo ser, caso ele avance em seu desenvolvimento vital?  

Conforme já explanado, a personalidade jurídica decorre da tutela que o ser 

humano merece e não o contrário. O embrião na condição de um novo ser diferente 

de todos os demais no universo é merecedor de dignidade humana e de proteção 

jurídica, logo, portador de personalidade. Diante disso, é merecedor de tutela jurídica 

deve-lhe ser reconhecido, no que lhe caiba, os direitos de personalidade. 

Nesta linha de raciocínio, permitir intervenções genéticas no embrião, a fim de 

sanar enfermidade da qual padecerá, parece não se tratar de conferir direitos aos 

pais de terem filhos saudáveis, mas, de reconhecer que o embrião, enquanto ser 

humano dotado de personalidade, já merece proteção à sua saúde nos seus 

primeiros estágios de desenvolvimento, podendo assim ser reivindicado. 
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As ideias expostas aparentam-se contraditórias, mas na verdade não são. 

Interferir no desenvolvimento genético do embrião, com o único intuito de outorgar-

lhe determinada qualidade querida por outras pessoas fere claramente a dignidade 

humana, na medida em que interfere no livre desenvolvimento de sua 

personalidade. Contudo, o mesmo tipo de interferência objetivando a melhora de seu 

estado de saúde contempla a possibilidade de proteção aos direitos de 

personalidade.  

Ainda nos dias atuais, o Brasil não possui uma legislação condizente com a 

importância dos direitos envolvidos, sendo terminantemente vedada qualquer 

manipulação genética em embriões humanos, conforme disposto no artigo 6º, inciso 

III, da Lei Federal nº 11.105, de 24 de Março de 2005265. A lei em questão é 

constantemente criticada pela doutrina especializada, pois a matéria deveria ter sido 

regulamentada em norma específica e direcionada para a genética humana266. 

Na mesma linha, o Conselho Federal de Medicina não faz qualquer 

disposição sobre terapias genéticas, limitando-se a autorizar os médicos a 

realizarem o diagnóstico genético pré-implantação de embriões, no intuito de 
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identificar possíveis anomalias genéticas causadoras de doenças, podendo, nesses 

casos, realizar o descarte do embrião267. 

Verifica-se, de acordo com as normas de ética médica, que o diagnóstico 

genético pré-implantacional é utilizado como ferramenta unicamente exclusiva de 

embriões fecundados, uma vez que permite que se realize a seleção de embrião 

como menor probabilidade de doenças, sejam elas quais forem, descartando 

aqueles que possuem alteração genética causadoras de doenças ou, ainda, serem 

doados para pesquisas. 

Vislumbra-se que o dispositivo ético viola frontalmente a dignidade humana, 

na medida em que instrumentaliza a vida e o embrião, de forma que somente se 

admitiria o descarte prévio dos embriões inviáveis para implantação. Contudo, não 

há essa exigência, bastando a constatação de alteração genética causadora de 

doença para sua utilização em pesquisa ou o descarte. 

É importante observar que a malfadada lei de biossegurança não autorizou 

que se produzam demasiadamente embriões, sem qualquer critério. Tampouco 

autorizou a fecundação de embriões destinados à pesquisa. A lei foi taxativa268 em 

prever as possibilidades de violação da vida, porém este assunto será abordado no 

tópico seguinte, referente à situação dos embriões excedentários. 

O progresso da ciência, em muitos casos, contribui para melhora da 

qualidade de vida humana, porém os limites éticos e jurídicos precisam ser 
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respeitados. Neste sentido, o DGPI é importante ferramenta médica no processo de 

desenvolvimento humano, mas necessita ser utilizado de forma inclusiva, com 

observância aos direitos de personalidade dos seres humanos envolvidos, seja qual 

for seu estágio de evolução. Para tanto, é necessário um grande debate social sobre 

a questão, objetivando a formação de um conjunto normativo próprio e atualizado.  

3.5 Eliminação de embriões humanos e sua proteção jurídica 

A partir do ano de 1978, quando nasceu o primeiro “bebê de proveta”, Louise 

Brown, a procriação humana iniciava um novo curso histórico, pois pela primeira vez 

uma pessoa havia chegado ao mundo pelas mãos humanas, concebida fora do 

corpo materno, resultando em um enorme progresso científico no tratamento da 

infertilidade269. 

A propagação da técnica de fertilização humana in vitro rapidamente se 

espalhou pelo mundo e diversas clínicas de reprodução assistida passaram a utilizá-

la com sucesso. Porém, alguns aspectos relacionados ao procedimento motivaram 

inúmeras pesquisas éticas e jurídicas, em especial quanto à problemática dos 

embriões excedentários, hoje amplamente difundida na comunidade acadêmica. 

Passados vários anos das primeiras pesquisas brasileiras sobre a proteção 

da vida humana embrionária270, a problemática dos embriões excedentários e sua 

eliminação ainda continuam sendo tema presente em vários eventos científicos no 

Brasil e no mundo, não havendo consenso na comunidade acadêmica sobre 

diversos aspectos. 

A questão ganhou contornos constitucionais em solo brasileiro com a Ação 

Direta de Inconstitucionalidade nº 3510271, julgada pelo Supremo Tribunal Federal no 

ano de 2008, a qual pretendia ver declarada a ofensa à Constituição Federal de 
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1988 pelo artigo 5º, da Lei de Biossegurança, que prevê a possibilidade de 

eliminação e utilização dos embriões humanos em pesquisas científicas. 

Muito embora o STF tenha entendido pela constitucionalidade do referido 

artigo 5º, da Lei de Biossegurança, vários pesquisadores posicionavam-se em 

sentido contrário, sustentando haver direta violação do direito à vida, bem como 

ofensa à dignidade da pessoa humana, por instrumentalizar o embrião humano 

como objeto de pesquisa272. 

A situação dos embriões humanos criopreservados envolve discussão quanto 

ao eventual direito de nascer, em que se levanta a possibilidade de todo ser humano 

concebido ter por direito o nascimento a fim de alcançar o seu desenvolvimento 

pessoal, espiritual e material. A ideia surge da tutela da personalidade humana que 

abarca sua proteção desde a concepção até a morte, sendo o embrião humano, 

ainda que in vitro, uma pessoa e, consequentemente, sujeito de direitos273. 

Entretanto, ainda que a mulher forneça seus óvulos para ocorrência da 

fecundação em laboratório, vindo a provir alguns embriões viáveis para implantação, 

ocorre que, sem sua concordância, o embrião não será implantado, não havendo 

possibilidades de se desenvolver e nascer. Não se pode, neste ponto, contrapor a 

liberdade pessoal da mulher com os direitos de personalidade do embrião, pois 

ambos são direitos igualmente tuteláveis. 

De fato não deveria ser necessário chegar a estas discussões, pois o que se 

deve fortemente indagar e combater é a ocorrência de embriões supranumerários. 

Assim, questiona-se em vários aspectos a produção excessiva de embriões 

humanos274, ainda que com fins reprodutivos, merecendo um olhar mais apurado da 

legislação com intuito de combater esta prática. 

A reprodução humana assistida possui finalidade nobre ao propiciar o direito 

fundamental à procriação e a liberdade do planejamento familiar. Porém, os métodos 
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para alcançar à dádiva da filiação não deve se sobrepor aos valores éticos 

consagrados no ordenamento jurídico, tal como ocorre com a produção excessiva de 

embriões. Neste ponto, chegou-se a afirmar que “o embrião excedentário constitui-

se em um lamentável resultado, extremamente negativo e cruel, dos procedimentos 

de reprodução humana assistida”275. 

A premissa acima é constatada quando da exposição de alguns números de 

embriões congelados existentes pelo mundo. Estima-se que nos EUA são mais de 

400 mil embriões esperando por uma solução, enquanto na Inglaterra 52 mil e na 

Austrália 71 mil276. No Brasil, há 12 anos, estimava-se que 30 mil embriões estariam 

congelados esperando por uma destinação277, e atualmente este número é muito 

maior, porém, praticamente inestimável ante ao expressivo aumento das clínicas de 

fertilização in vitro.   

Se por um lado é lamentável e cruel a destruição de vidas humanas 

existentes nos embriões excedentários, por outro parece deletério e desumano ao 

próprio ser o seu congelamento de forma indefinida, surgindo a questão de qual 

seria o melhor desfecho quanto à sua destinação. Entre possíveis alternativas, 

apresentam-se a destruição, a pesquisa científica, a utilização na indústria de 

cosméticos e, por fim, a adoção278.  

A utilização do embrião por indústrias de cosméticos instrumentaliza 

totalmente a vida humana, de forma que contraria totalmente o que se defende no 

presente trabalho. Assim, não serão realizadas maiores explanações a respeito 

desta possibilidade que, aliás, sequer deveria ser ventilada, ante o total desrespeito 

à dignidade humana. 

As possibilidades de destruição ou doação do embrião para fins de pesquisa 

com células-tronco, denominada também de embrioterapia, levantou inúmeras 

discussões sobre sua constitucionalidade, eis que previstas no artigo 5º, da lei de 
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biossegurança, que ofenderia o direito à vida e à dignidade humana, previstos nos 

artigos 1º, III, e 5º, caput, da CRFB/1988279. 

Antes mesmo da edição da lei de biossegurança, já haviam questionamentos 

éticos que relacionavam a eliminação do embrião in vitro ao crime de aborto. Neste 

sentido indagava Eduardo de Oliveira Leite se “a destruição por defeito de 

implantação, poderia ser assimilada ao aborto?” Porém, ressaltou que havia a 

necessidade de uma regulamentação que pudesse claramente solucionar a 

questão280. 

Em Vasconcelos encontra-se que qualquer consideração excludente do 

direito à vida do embrião excedente, permitindo sua manipulação genética para fins 

de pesquisa, eugenia, redução embrionária, ou mesmo o descarte seria atentatória 

aos direitos fundamentais humanos naturais e, por consequência, ilegais porque 

instrumentalizaria a vida281. 

Sustenta Cipriani que o embrião vem sofrendo um processo de 

desumanização, na mesma medida em que ocorreu com negros e escravos em 

tempo pretéritos. Entretanto, a biologia demonstra que, desde a concepção, já se 

tem uma nova vida humana e, por isso, uma nova pessoa. Defende ainda um 

estatuto ético-jurídico para o embrião, em que se reconheça como ilícito a 

eliminação e experimentação em qualquer fase do desenvolvimento humano282.  

A utilização de embriões em experimentos científicos geralmente acarreta sua 

destruição. Estes atos são questionáveis quando se considera o embrião humano 

em perfeita similitude com as pessoas nascidas, veja: 

 
Mas o ser humano, independentemente do estágio de evolução 
científica que eventualmente nos encontremos, continua sendo ser 
humano, na sua mais integral e perfeita constituição. Assim, os atos 
tecnocientíficos praticados sobre o ser humano, quer embrionário, 
quer adulto, não podem ser considerados em níveis distintos, como 
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pretendem certos segmentos, ou com total liberdade e sem nenhum 
controle, como procura se justificar o pensamento anglo-saxão283. 

 
Para Krell, a vida humana é um bem altamente tutelado, porém, sua 

existência não é dada pelo direito e sim por ele reconhecido. Adverte que todas as 

pessoas possuem direito à manutenção de suas vidas, até mesmo os idosos em 

estados terminais e os nascituros. Quanto à problemática do embrião excedentário, 

adota a corrente teórica que distingue entre embrião e pré-embrião, ao passo que 

até o 14º dia de desenvolvimento não se poderia falar em uma “unidade acabada de 

vida humana”, o que justificaria sua destruição até este estágio, porém garantindo-se 

dignidade humana desde a concepção284. 

Entre os vários autores que defendem a teoria concepcionista de aquisição da 

personalidade, Szaniawski adota o posicionamento de Francisco Amaral da 

atribuição da personalidade como mera política legislativa e ensina que a 

Constituição Federal de 1988 não garantiu a vida como direito absoluto, pois prevê 

relativização. Ainda, observa que a lei maior não previu qualquer restrição ao 

legislador ordinário para impor outras limitações à vida, motivo pelo qual, antes 

mesmo do julgamento da ADI 3510, já considera constitucional o artigo 5º, da lei 

11.105/05285. 

Ao proclamar o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, o 

Supremo Tribunal Federal considerou constitucional a norma contida no artigo 5º, da 

lei de biossegurança. Deste julgamento se extrai alguns pontos que se pode atribuir 

congruência com o desenvolvimento da presente pesquisa. Destaca-se, neste 

aspecto, trecho do voto do ministro Ayres Brito, que apesar de sua visão natalista de 

aquisição de personalidade, utiliza-se das ideias de Ronald Dworkin e perfaz uma 

verdadeira constatação:  

 
Convergentemente, essa constatação de que o Direito protege por 
modo variado cada etapa do desenvolvimento biológico do ser 
humano é o próprio fio condutor de todo o pensamento de 
Ronald Dworkin, constitucionalista norte-americano, [...]. 
Proteção que vai aumentando à medida que a tais etapas do evolver 
da criatura humana vai-se adensando a carga de investimento nela: 
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investimento natural ou da própria natureza, investimento pessoal 
dos genitores e familiares. É o que se poderá chamar de tutela 
jurídica proporcional ao tamanho desse investimento 
simultaneamente natural e pessoal, dado que também se faz 
proporcionalmente maior a cada etapa de vida humana a carga de 
frustração com a falência ou bancarrota do respectivo processo286 
[...]. 

 
 No voto do ministro Gilmar Ferreira Mendes observa-se uma importante 

constatação. Há séculos o homem busca, por diversos meios, explicar a origem da 

vida e delimitar sua tutela, sem que exista qualquer consenso nas várias áreas do 

saber humano. Aduz que a discussão da situação jurídica do embrião humano, se 

titular ou não de direitos subjetivos, não é essencial para lhe outorgar proteção 

jurídica, sendo destinatário da dignidade humana como matriz vital de todas as 

pessoas. Assim, afirma que “mesmo entre aqueles que consideram que antes do 

nascimento com vida não há especificamente um sujeito de direitos fundamentais, 

não é possível negar que na fase pré-natal há um elemento vital digno de 

proteção287”. 

Denota-se que o embrião humano, ainda que em estágio inicial de 

desenvolvimento, é destinatário de proteção jurídica. Por premissa elementar da 

dignidade humana, esta proteção não pode ser equiparada como àquelas 

dispensadas às coisas, implicando o reconhecimento de sua personalidade, uma 

vez que a tutela jurídica se faz na condição de objeto ou de sujeito.  

O curso histórico da evolução social demonstra que a proteção jurídica se 

perfaz em níveis de desenvolvimento. Os contratualistas Hobbes e Rousseau, nos 

séculos XVII e XVIII, defendiam a ideia do período pré-social, em que os homens 

viviam em um estado de natureza pura, sem organização social ou reconhecimento 

e proteção de direitos288. Dos povos antigos até a contemporaneidade, observa-se 

grande evolução na tutela da personalidade humana, conforme já demonstrado no 

item 1.2.1. 

Entretanto, em um Estado constitucional, a proteção aos direitos e garantias 

fundamentais se perfaz, conforme defendido por Robert Alexy, por um sistema de 
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princípios e regras. Entre os princípios envolvidos na tutela de direitos, em especial 

quando conflitantes, deverá ser utilizada a ponderação, ante a inexistência de 

direitos absolutos289. 

Habermas pondera entre a dualidade de se reconhecer ou não o embrião 

como ser portador de direitos fundamentais e assevera: 

 
Nessa controvérsia, fracassa toda tentativa de alcançar uma 
descrição ideologicamente neutra e, portanto, sem prejulgamento, do 
status moral da vida humana prematura, que seja aceitável para 
todos os cidadãos de uma sociedade secular. Um lado descreve o 
embrião no estágio prematuro de desenvolvimento como um 
amontoado de células e o confronta com a pessoa do recém-nascido, 
a quem primeiramente compete a dignidade humana no sentido 
estritamente moral. O outro lado considera a fertilização do óvulo 
humano como o início relevante de um processo de desenvolvimento 
já individualizado e controlado por si próprio. Segundo essa 
concepção, todo exemplar biologicamente determinável da espécie 
deve ser considerado como uma pessoa potencial e como um 
portador de direitos fundamentais. Ambos os lados parecem não se 
dar conta de que algo pode ser considerado como indisponível, ainda 
que não receba o status de um sujeito de direitos, que nos termos da 
constituição, é portador de direitos fundamentais inalienáveis. 
Indisponível não é apenas aquilo que a dignidade humana tem. 
Nossa disponibilidade pode ser privada de alguma coisa por bons 
motivos morais, sem por isso ser intangível no sentido dos direitos 
fundamentais em vigor de forma irrestrita e absoluta (que são direitos 
constitutivos da dignidade humana, conforme o art. 1º da 
Constituição)290. 

 

Gilmar Ferreira Mendes, a partir das ideias de Habermas, defendeu em seu 

voto na ADI 3510 que não há necessidade de se atribuir a qualidade de sujeito de 

direitos ao embrião pré-implantatório para lhe outorgar proteção jurídica, pois não há 

como negar que existe um elemento vital digno de proteção. “Assim, a questão não 

está em saber quando, como e de que forma a vida humana tem início ou fim, mas 

como o Estado deve atuar na proteção desse organismo pré-natal diante das novas 

tecnologias [...]291”. 

Em que pese a resistência em se admitir que o embrião seja titular de direitos 

subjetivos, há uma inegável e irreversível tendência a dispensá-lo tutela jurídica 

própria e não mais como mero material genético de seus genitores. A questão é: se 
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não seria titular de direitos subjetivos, bem como, também não se trata de mera 

coisa, qual seria sua posição no mundo jurídico? A questão ainda continua sem 

resposta quando se refuta a ideia de considerar o embrião in vitro uma pessoa 

humana. 

Pouco se converge quando o assunto em questão é a reprodução humana in 

vitro e a eliminação de embriões, porém, vários trabalhos científicos, e também o 

próprio STF, reconhece a escassez de regulamentação jurídica, sendo o artigo 5º, 

da lei de biossegurança, plenamente insuficiente para regular um assunto de 

tamanha complexidade292. 

Alguns países europeus, tal qual a Alemanha e Dinamarca, regulam a 

reprodução humana assistida e proíbem que os profissionais médicos fecundem 

mais embriões do que serão implantados, resultando na ausência de embriões 

excedentes. A existência de um grande número de embriões condenados nos 

congeladores das clínicas de reprodução humana não é um fato inevitável da 

natureza, mas consequência de uma ausência de diretriz que os legisladores 

poderiam evitar, caso assim desejassem293. 

Por todos os fundamentos e perspectivas levantadas até o presente 

momento, do ponto de vista prático, de que forma seria possível, ao reconhecer a 

titularidade do embrião para reivindicar a tutela de direitos subjetivos, seu acesso à 

justiça? Estaria a legislação processual adequada a essa realidade social? Os 

tribunais brasileiros têm se deparado com a questão? De que forma poderia se 

acessar a justiça em caso de não reconhecimento da qualidade de pessoa natural 

do embrião pré-implantatório? Esses questionamentos é o que se procurará 

responder no capítulo a seguir. 
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4 ACESSO À JUSTIÇA SOB A ÓTICA DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DO 
EMBRIÃO 

Nos capítulos anteriores buscou-se demonstrar que o embrião pré-

implantacional possui personalidade jurídica, devendo ser considerado uma pessoa 

humana destinatária da ordem jurídica vigente relativamente aos direitos de 

personalidade, com preservação da sua dignidade humana, em especial quando 

contraposta à liberdade de planejamento familiar e o direito à procriação. 

Desta forma, quando no exercício do planejamento familiar, ou em qualquer 

outra situação, o embrião in vitro vier a sofrer atentados contra sua personalidade, 

admitindo-se somente aqueles contidos expressamente na lei de biossegurança, 

configurar-se-á lesão ou ameaça a direito, devendo-lhe ser garantido o acesso à 

justiça para realização de sua tutela. 

 Neste aspecto, é imprescindível realizar uma análise sobre o conceito e 

evolução do tema acesso à justiça, uma vez que existem importantes ponderações 

que permitirão embasar a proteção do embrião pré-implantacional, desde a gênese 

deste instituto até o atual estado de desenvolvimento e abrangência. 

Os direitos de personalidade constituem-se em um núcleo mínimo de 

proteção ao livre desenvolvimento da personalidade humana, sendo que o acesso à 

justiça pode ser considerado um verdadeiro instrumento de sua proteção, ante a 

vedação, em regra, da autotutela, o que também procurar-se-á demonstrar no 

presente capítulo. 

O nascituro, por muito tempo, teve sua capacidade processual negada pela 

doutrina e jurisprudência pátria, em que se entendia que a legitimidade processual 

para lhe resguardar direitos reconhecidos pelo ordenamento jurídico pertencia à 

genitora, ante a tradicional ideia de que se tratava de algo pertencente às vísceras 

maternas, conforme anteriormente explanado. 

Contudo, atualmente se converge-se pela capacidade processual do embrião 

alocado no útero materno, ideia defendida por Silmara J. A. Chinelato e Almeida em 

sua célebre obra Tutela Civil do Nascituro. Porém, quando trata do embrião in vitro, 

há enorme resistência em lhe reconhecer a mesma capacidade, tendo em vista que 

sua própria personalidade ainda é fruto de objeções judiciais e doutrinárias. 

A partir da tutela civil dispensada ao nascituro in útero, quanto à sua 

legitimidade processual, será realizada análise do acesso à justiça do embrião in 
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vitro e a capacidade de ser parte em um processo judicial, visto que se adotará uma 

ideia de equiparação para estes fins. Entretanto, prevendo-se inúmeras oposições a 

este entendimento, será analisada a teoria denominada de personalidade judiciária, 

como forma de proteção e acesso à justiça para o embrião pré-implantacional, 

atendendo àqueles que discordam de sua personalidade natural. 

 4.1 Conceito e evolução do acesso à justiça 

O liberalismo e as revoluções que marcaram os séculos XVI a XVIII, da 

história ocidental, fez emergir um novo sistema de produção, bem como uma nova 

sociedade, com valores e princípios completamente diversos daqueles vivenciados 

em períodos remotos. Valores como a liberdade e a livre iniciativa marcaram uma 

democratização no acesso à propriedade, aos bens sociais e ao poder, alterando 

significativamente o sistema jurídico e o acesso à justiça. 

A teoria da tripartição dos poderes, defendida por Montesquieu e a 

derrocada das monarquias constitucionais alavancaram a independência entre os 

poderes e, consequentemente, houve um fortalecimento do Poder Judiciário, que 

até então se encontrava concentrado nas mãos do monarca, trazendo enorme 

evolução na resolução dos conflitos gerados, principalmente entre o Estado e os 

particulares, impulsionando uma verdadeira revolução no exercício formal do direito 

de acesso à justiça294. 

Considerando o que se tinha até então, Mauro Cappelletti e Bryant Garth 

asseveram que o conceito de acesso à justiça tem sofrido importante 

transformação, uma vez que "nos estados liberais 'burgueses' dos séculos dezoito e 

dezenove, os procedimentos adotados para a solução dos litígios civis refletiam 

filosofia essencialmente individualista dos direitos, então vigorantes295". 

Segundo os mesmos autores, o direito de acesso à justiça representava tão 

somente uma formalidade do indivíduo buscar a tutela jurisdicional estatal para 
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propor ou contestar uma demanda, uma vez que, embora pudesse ser considerado 

um direito natural, esta categoria não representava uma prestação do Estado, mas, 

somente, uma abstenção e uma garantia de que tal direito não fosse violado por 

terceiros296. 

Sobre o desenvolvimento do acesso à justiça, impende destacar que este 

direito evoluiu de acordo com o tempo e o espaço, sendo influenciado pelo 

pensamento cultural e ideológico, os costumes e os valores da sociedade onde está 

situado, indo além do simples conceito de jurisdição, que não se confunde com o 

efetivo acesso à justiça297. 

O ideal burguês concretizou-se satisfatoriamente no campo da liberdade, 

algo fundamental para que fosse possível a garantia da propriedade e da livre 

iniciativa. Contudo, com a revolução industrial ocorrida nos séculos XIX e XX, 

miséria e exploração foram fatores de grandes revoltas de massas, colocando o 

sistema capitalista em xeque, fato preponderante para o surgimento do estado do 

bem estar social. 

A evolução dos direitos sociais e o fortalecimento dos direitos humanos 

advindos dos pactos e tratados celebrados no pós-guerra contribuíram para a 

evolução do conceito de acesso à justiça, veja: 

 

À medida que as sociedades do laissez-faire cresceram em tamanho 
e complexidade, o conceito de direitos humanos começou a sofrer 
uma transformação radical. A partir do momento em que as ações e 
relacionamentos assumiram, cada vez mais, caráter coletivo que 
individual, as sociedades modernas necessariamente deixaram para 
trás a visão individualista dos direitos, refletida nas "declarações de 
direitos", típicas dos séculos dezoito e dezenove. O movimento fez-
se no sentido de reconhecer os direitos e deveres sociais dos 
governos, comunidades, associações e indivíduos. [...] Entre esses 
novos direitos garantidos nas modernas constituições estão os 
direitos ao trabalho, à saúde, à segurança material e à educação. [...] 
Não é surpreendente, portanto, que o direito ao acesso â justiça 
tenha ganho particular atenção na medida em que as reformas do 
welfare state têm procurado armar os indivíduos de novos direitos 
substantivos [...]298. 
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Ensinam Cappelletti e Garth que o acesso à justiça efetivo ganhou 

reconhecimento progressivo como fator fundamental aos novos direitos individuais e 

coletivos, a ponto de afirmarem que o "acesso à justiça pode, portanto, ser encarado 

como o requisito fundamental - o mais básico dos direitos humanos - de um sistema 

jurídico moderno e igualitário que pretende garantir, e não apenas proclamar os 

direitos de todos”299. 

O acesso à justiça, por meio da jurisdição, vem exigindo constante 

atualização e contextualização em seu significado, ante a velha concepção de 

aplicação da lei aos fatos da lide, hoje defasada e insuficiente, emergindo a 

necessidade do Direito ter efetivação através de uma solução justa, tempestiva, 

permanente e numa boa equação entre o custo e o benefício300. 

Como direito fundamental, materializa-se através de uma finalidade 

elementar, qual seja, constituir-se em um sistema pelo qual as pessoas possam 

reivindicar seus direitos sob o auspício do Estado, devendo ser igualmente acessível 

a todos e produzindo resultados individuais socialmente justos, em que a justiça 

social pressupõe o acesso efetivo, como premissa básica301.  

Dentre as várias acepções destacadas na doutrina para o acesso à justiça, 

duas delas se apresentam com maior frequência, sendo uma que emprega ao 

conceito uma ideia de acesso aos órgãos estatais de jurisdição, de forma pura e 

simples, e outra que considera, para além do simples acesso ao poder judiciário, de 

forma mais completa e adequada, "o acesso aos valores e direitos fundamentais do 

ser humano"302. 

Em palavras francas, Mancuso assevera que "o conceito de acesso à justiça 

não pode mais se manter atrelado a antigas e defasadas acepções - que hoje se 

podem dizer ufanistas e irrealistas - atreladas à vetusta ideia do monopólio da justiça 

estatal", advogando a tese dos meios alternativos de solução dos conflitos por meios 
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auto e heterocompositivos, a fim de se evitar que o direito de ação vire "dever de 

ação"303. 

Citado por Mancuso, Kazuo Watanabe apresenta uma leitura 

contextualizada do inciso XXXV, do Art. 5o, da CRFB/1988, donde afirma que o 

dispositivo é interpretado: 

 
(...) não apenas como garantia de acesso ao Judiciário, mas como 
garantia de acesso à ordem jurídica justa, de forma efetiva, 
tempestiva e adequada. Daí a conclusão de que cabe ao Poder 
Judiciário, pelo CNJ, organizar os serviços de tratamento de conflitos 
por todos os meios adequados, e não apenas por meio da 
adjudicação de solução estatal e processos contenciosos, cabendo-
lhe em especial institucionalizar, em caráter permanente, os meios 
consensuais de solução de conflitos de interesses. (...) A instituição 
de semelhante política pública pelo CNJ, além de criar um importante 
filtro da litigiosidade, estimulará em nível nacional o nascimento de 
uma nova cultura, não somente entre os profissionais do direito, 
como também entre os próprios jurisdicionados, de solução 
negociada e amigável dos conflitos304. 

 
A partir da citação supra, o Autor afirma que a releitura dada por Watanabe é 

algo de extrema e necessária urgência, uma vez que os mecanismos que vêm 

sendo utilizados para tentar solucionar o problema do abarrotamento do judiciário, 

tais como condicionantes impeditivas de acesso à justiça e meios de eliminação 

precoce de processos são meramente paliativos, pois atacam o problema e não a 

causa, contribuindo para o alastramento da cultura da judicialização excessiva dos 

conflitos305. 

Inegável, diante dos argumentos supramencionados, que o acesso à justiça, 

nos dias atuais, transpassa a mera formalização do direito subjetivo de ação, 

constituindo-se em um direito fundamental de acesso aos demais direitos subjetivos, 

caracterizando-se por ir além da ideia de acesso ao Poder Judiciário, mas também 

por um acesso à ordem pública justa, como forma de promoção dos direitos 

inerentes à condição de pessoa306. 
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Entre os obstáculos para o efetivo acesso à justiça, Cappelletti e Garth 

listam a aptidão para reconhecer um direito e propor uma ação ou sua defesa, onde 

as inúmeras barreiras precisam ser pessoalmente superadas para que o direito 

possa efetivamente ser reivindicado através do aparelho judiciário. Em primeiro nível 

está a questão de reconhecer um direito juridicamente exigível, sendo esta uma 

barreira especialmente séria307. Transportadas para a realidade desta pesquisa, as 

barreiras em questão aludem o próprio reconhecimento do embrião como pessoa, 

portador de direitos subjetivos, apto a pleitear proteção por meio da tutela 

jurisdicional. 

O formalismo processual, por vezes, acaba por impossibilitar que se efetive, 

de forma justa, o reconhecimento dos direitos materiais subjetivos e inerentes à 

condição humana. A prevalência deste formalismo exacerbado estimula a crença de 

que o direito vem a ser uma entidade autônoma, independente dos fatores sociais, 

históricos ou teleológicos, observando-se, frequentemente, a aplicação das normas 

jurídicas dissociadas de aspectos éticos, por vezes, sem necessária adequação com 

a real identidade do direito308. 

Assim, a justiça não pode mais se prender aos formalismos de outrora, bem 

como não pode se limitar à ideia de significado simples de acesso à tutela 

jurisdicional do Estado. Mais que isso, representa a exigência de uma ordem jurídica 

justa, de acesso generalizado, efetivo e igualitário, porém, não de maneira formal, 

mas sim uma igualdade material309, de modo a garantir que os direitos previstos no 

ordenamento jurídico sejam efetivamente respeitados. 

4.2 Acesso à justiça como instrumento de tutela aos direitos de personalidade 

Os direitos de personalidade, conforme já evidenciado nesta pesquisa, 

constituem um núcleo essencial de proteção da pessoa, irradiando da dignidade 

humana, que é concebida como valor fundamental do Estado Brasileiro, devendo ser 

assegurados a todos, indistintamente, de maneira efetiva. 
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Ensina Elimar Szaniawiski que a “tutela de direito de personalidade pode 

dar-se mediante diversos meios de proteção diante de atentados praticados contra a 

personalidade humana”. Todos os indivíduos possuem direito a proteger-se de 

violações à personalidade, o que pode ocorrer, inclusive, pela autotutela nos casos 

de legítima defesa, exercício regular de direito e estado de necessidade, hipóteses 

que se constituem em excludentes de ilicitude. Averte, entretanto, que a autotutela 

será utilizada somente quando não for possível recorrer ao aparato judicial estatal 

para evitar a ocorrência da lesão, sendo este caminho a regra de tutela310. 

Neste aspecto, o acesso à justiça assume especial função, pois “ter acesso 

à justiça é garantir a prevalência dos direitos humanos e o exercício da dignidade da 

pessoa humana”. Porém, esta garantia tem que ser efetiva e não meramente 

anunciada nos textos normativos, de forma a ser inequívoco o direito que todo ente 

humano possua de recorrer ao poder estatal quando estiver na iminência de sofrer 

violações em sua personalidade311. 

A tutela dos direitos de personalidade é indissociável da proteção da 

dignidade humana. Neste sentido, como uma verdadeira conquista da humanidade, 

há que ser amplamente protegida, conforme destaque de Reis e Vaz: 

 
A dignidade da pessoa humana constitui-se em uma conquista que o 
ser humano realizou no decorrer dos tempos, derivada de uma razão 
ético-jurídica contra a crueldade e as atrocidades praticadas pelos 
próprios humanos, uns contra os outros, em sua trajetória histórica. 
O fato de o princípio da dignidade da pessoa representar uma 
conquista do homem torna-se ainda mais preciosa e merecedora de 
proteção do que se tivesse sido outorgada por uma razão divina ou 
natural312. 

 
A dignidade humana como fundamento valorativo da personalidade e sua 

proteção, deve encontrar a mais ampla proteção do Poder Público, em especial, do 

Poder Judiciário, compreendendo, ao menos, duas espécies de tutela dos direitos da 

personalidade. Uma reveste-se de caráter preventivo, através das tutelas cautelares, 
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antecipatórias, inibitórias e de evidência, quando houver ameaça de violação. Outra 

de caráter compensatório, quando já decorrida a violação da personalidade313. 

Assenta Ruiz e Teixeira que o acesso à justiça constitui-se em verdadeiro 

instrumento de tutela da personalidade, ao passo que deve concretizar a busca de 

proteção aos direitos atualmente reconhecidos, além dos que estão por vir. 

Asseveram, ainda, que um acesso amplo e irrestrito não somente ao Poder 

Judiciário disponível, mas a todo e qualquer meio que possibilite e potencialize a 

consecução da proteção da personalidade, consagra-se na finalidade precípua de 

tutela aos direitos humanos314.  

No mesmo sentido, entende Fábio Costa Soares que, a partir de um 

consenso doutrinário, “quando se pensa em acesso à justiça não se quer assegurar 

apenas o acesso formal ou nominal das pessoas aos órgãos jurisdicionais, mas o 

acesso real e a proteção efetiva e concreta dos seus interesses ou posições 

jurídicas de vantagem”315. 

Nesta perspectiva o acesso à justiça é uma garantia da pessoa à sua 

condição digna de vida, na qual a efetivação deste direito fundamental é a 

concretização de todos os direitos da personalidade humana a todos os seres 

humanos. Não basta que estejam positivados os direitos do homem nas 

constituições, ou que sejam efetivados para parte da população316, sendo 

necessária a proteção de todo ser humano. 

Quanto à tutela judicial dos direitos de personalidade, destaca-se que ocorre 

em dois âmbitos. No primeiro, estão os meios processuais destinados a proteger 

preventivamente, ou seja, antes que se efetive a lesão ou do exaurimento do 

atentado à personalidade. Ainda dentro desta órbita, estão as tutelas destinadas a 

cessar a perturbação que já se iniciou, que ocorre por meio do provimento inibitório, 

“que além de fazer cessar o atentado atual e contínuo, removendo os efeitos 
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danosos que são produzidos e que se protrai no tempo, possui natureza preventiva 

contra a possível prática de novos atentados pelo mesmo autor”317. 

De outra banda, quando a lesão aos direitos de personalidade já estiver 

consumada, mediante atentado de execução instantânea ou continuada já 

interrompida, a tutela do direito violado dar-se-á mediante o pleito de indenização 

por danos morais, independentemente da reparação do dano patrimonial, quando 

coexistirem.  

A pretensão reparatória advinda da violação aos direitos de personalidade 

encontra fundamento na responsabilidade civil que tem, entre outros objetivos, 

tutelar interesses personalíssimos e patrimoniais da pessoa humana, constituindo-se 

o último recurso de proteção da personalidade, quando for impossível salvaguardar 

a ocorrência de lesões. “Quando a personalidade humana for violada, o mecanismo 

jurídico e legal para a recomposição do equilíbrio individual e social dar-se-á através 

da responsabilidade civil, que reparará as lesões extrapatrimoniais e patrimoniais 

sofridas”318. 

O Código Civil Brasileiro de 2002, em seu art. 927, estabelece uma cláusula 

geral de proteção por meio da responsabilização civil. Nesta senda, um direito de 

personalidade violado encontra efetiva tutela, cabendo ao Poder Judiciário valer-se 

da regra geral para extrair a solução no caso concreto. Além da cláusula geral, há 

também outros dispositivos que tutelam direitos especiais de personalidade, 

conforme se verifica no art. 948, em caso de atendado à vida, art. 949 e 950, por 

ofensa à saúde e integridade psicofísica, art. 953, para atendo à honra, e art. 954, 

que protege a liberdade pessoal, enquanto direito à autodeterminação da pessoa319.  

Para que o acesso à justiça como instrumento de proteção aos direitos de 

personalidade seja efetivamente concretizado, é imprescindível que a tutela seja 

dispensada de forma integral, de modo a garantir não apenas um pronunciamento 

judicial, mas que o conteúdo destas decisões seja suficiente para proteger a 

personalidade humana de eventuais violações ou, quando não for possível, fixar 
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indenizações aptas a compensar a dor sofrida de maneira plena320, além de 

dissuadir o ofensor de reiterar na prática lesiva, consagrando o caráter pedagógico 

da responsabilidade civil.  

O princípio da inafastabilidade da jurisdição contido no art. 5º, XXXV, da 

CRFB/88, contempla o acesso formal ao poder judiciário sempre que houver lesão 

ou ameaça a direito. Entretanto, o acesso à justiça no sentido material abrange além 

do simples ingresso, mas também decisões judiciais que possam tutelar 

efetivamente os direitos consagrados no ordenamento jurídico, conforme explanado 

nos parágrafos anteriores. Tal premissa deverá sempre ser observada na proteção 

aos direitos de personalidade, sobretudo no arbitramento das indenizações por 

danos morais, por vezes completamente pífias nos tribunais brasileiros. 

4.3 O acesso à justiça pelo embrião pré-implantacional 

 Conforme entendimento explanado no primeiro capítulo desta pesquisa, o 

embrião pré-implantacional é destinatário de proteção jurídica na ordem civil 

brasileira e, sendo pessoa, reconhecidamente possui proteção de sua 

personalidade, ainda que com específicas relativizações constantes da lei de 

biossegurança. 

Entretanto, considerando que a problemática se trata de relativa novidade no 

cenário jurídico, em que muitos doutrinadores sequer consideram o embrião como 

sujeito de direitos, mostra-se pertinente investigar a possibilidade de seu acesso à 

justiça, tendo em vista que a lei processual, ainda nos dias atuais, é direcionada a 

amparar apenas as pessoas nascidas, na medida em que exige uma série de dados 

burocráticos para o ingresso ao poder judiciário321.  

Tomando por base a tutela jurídica do embrião in útero, na qual se tem que 

“as controvérsias acerca da natureza jurídica do nascituro – se ele tem ou não 

personalidade, se é ou não pessoa – têm sido uma constante na doutrina, com 
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reflexos na jurisprudência, no tempo e no espaço322” é possível perceber a imensa 

dificuldade de se garantir o acesso à justiça ao embrião in vitro, este ainda mais 

vulnerável que aquele alocado na mãe. 

Quanto à situação frente ao acesso à justiça, é plenamente possível conceber 

o embrião pré-implantacional a partir da ótica das minorias, em que nesta situação 

encontram-se pessoas em um patamar de inferioridade, devendo o Estado propiciar 

a chance de buscar seus direitos, tratando-os com a devida igualdade frente aos 

demais membros da coletividade323. 

 Destaca Gallassi que as minorias sociais não possuem boa aceitação pelo 

Estado, tendo em vista que requerem ações sociais e políticas públicas aptas a 

“disponibilizar recursos financeiros para que essas pessoas possam direta ou 

indiretamente efetivarem os seus direitos de forma a terem ao menos a chance de 

buscar uma igualdade social324”. 

Elida Séguin, apud Gallassi, observa que existe uma distorção entre os 

conceitos de minorias e vulneráveis, cabendo distingui-los: 

 
Existe certa confusão entre minorias e grupos vulneráveis. As 
primeiras seriam caracterizadas por ocupar uma posição de não-
dominância no país onde vivem. Os grupos vulneráveis podem se 
constituir num grande contingente numericamente falando, como as 
mulheres, crianças e idosos. Para alguns são grupos vulneráveis, 
posto destituídos de poder mas guardam a cidadania e os demais 
elementos que poderiam transformá-los em minorias. Na prática 
tanto os grupos vulneráveis quanto as minorias sofrem discriminação 
e são vítimas da intolerância, motivo que nos levou, no presente 
estudo, a não nos atermos a diferença existente325.  
 

As pessoas que se encontram em tal situação, sofrem dificuldades dentro do 

Estado e necessitam de maior atenção para que possam concretizar seus direitos 

básicos, entre eles, os direitos de personalidade. Além disso, são indivíduos mais 
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suscetíveis ao preconceito, à discriminação e à intolerância social. Assim, destaca-

se que “não se pode admitir que determinadas pessoas sejam sacrificadas devido a 

sua condição financeira e social, pelo contrário, são essas pessoas que devem ter 

ao seu lado todo o aparato estatal de forma a incluí-la socialmente”326. 

Acredita-se que o ativismo judicial seja um meio pelo qual o processo pode 

ajudar a concretizar os direitos fundamentais de indivíduos fragilizados ou que sejam 

parte integrante de uma minoria, porém sempre a não se fazer desta ferramenta 

uma prática rotineira, em respeito ao princípio democrático da separação dos 

poderes327. 

Ora, com o embrião in vitro não é diferente. A dificuldade até hoje encontrada 

para recolhê-lo como ser pertencente à raça humana e digno de proteção jurídica 

material demonstra o quão é vulnerável também no prisma processual. Porém, 

esses seres humanos são uma realidade ontológica para qual o ordenamento 

jurídico e a sociedade não podem fechar os olhos, devendo-lhe propiciar um efetivo 

acesso a uma ordem jurídica justa, digna e solidária. 

Neste sentido, destaca Campos Silva: 

 
[...] o ser, quando diferente da maioria, é um ser invisível, não 
reconhecido pela sociedade e pelo Estado, sempre que não é 
viabilizada ou é cerceada sua organização em grupos ou negada sua 
possibilidade de apresentar seus interesses específicos e de 
participar da tomada de decisões sobre eles328. 

 
Assim, passa-se à análise da capacidade do embrião pré-implantacional ser 

parte de uma relação jurídica-processual, enquanto sujeito ativo, como instrumento 

necessário de acesso à justiça a efetivação de seus direitos da personalidade na 

condição de vulnerável social. 
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4.3.1 Capacidade de ser parte 

O acesso à justiça, sob a ótica judiciária, precisa observar determinadas 

condições ou elementos da ação para que a relação processual possa se 

estabelecer e o Estado ser invocado a se manifestar sobre determinado conflito de 

interesses. Neste sentido, entre as condições ou elementos da ação estão os 

sujeitos, ou seja, aqueles que podem ser parte no processo329. 

Esclareça-se que partes processuais “são aquelas que pedem e aquelas 

contra quem se pede a tutela jurisdicional330”. Ainda, a parte pode ser classificada 

como processual, material e complexa: processual é a parte que está em uma 

relação jurídica, exercendo o contraditório, assumindo qualquer das posições 

jurídicas processuais, agindo com parcialidade e podendo suportar consequências 

da decisão; material é a parte que é sujeito da situação jurídica discutida em âmbito 

processual, podendo ou não ser parte processual, pois o ordenamento jurídico pode 

conferir, em determinadas hipóteses, legitimação para defender em nome próprio 

interesse alheio, onde mesmo sem ser o titular da situação jurídica, pode ser parte 

processual; parte complexa se trata do conjunto formado pelo incapaz e seu 

representante, ou a pessoa jurídica e seu órgão de representação331. 

Adverte José Miguel Garcia Medina que não se pode confundir capacidade 

processual com legitimidade processual, uma vez que a legitimidade para a 

demanda se refere à titularidade da pretensão, ativa ou passiva, relaciona-se com a 

coisa litigiosa ou com o direito reivindicado. Já a capacidade processual é a aptidão 

para estar em juízo, sendo mais restrita que a capacidade de ser parte, esta que é 

genérica e abstrata332, conforme será visto adiante. 

A capacidade de ser parte, todavia, é uma situação anterior ao processo, 

derivando da titularidade da tutela pretendida. A pretensão da tutela jurisdicional 

relaciona-se com o processo na medida em que este é meio de efetivação do objeto 

daquela, ou seja, de direitos materiais. “Por isso, a capacidade de ser parte tem 

natureza de direito material, não processual. A capacidade de ser parte das pessoas 
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é ilimitada, independente de nacionalidade, e nem a lei pode lhe impor qualquer 

limitação, sob pena de inconstitucionalidade333”. 

A capacidade de ser parte, diferentemente da capacidade processual, é um 

pressuposto processual. Ou seja, para que um processo exista e seja válido é 

necessário que a tutela pretendida seja destinada ou provocada por alguém que 

possua esta qualidade. “Para que o processo exista, basta que alguém postule 

perante um órgão que esteja investido de jurisdição: a existência de um autor e de 

um órgão investido de jurisdição completa o elemento subjetivo do processo334”. 

Preleciona Fredie Didier Junior que a capacidade de ser parte é a 

personalidade judiciária, configurando aptidão para ser sujeito de uma relação 

jurídica processual, ou assumir uma situação jurídica no processo. Detém esta 

qualidade todos que possuem personalidade civil, tais como as pessoas naturais e 

jurídicas, além do nascituro, condomínio, entes despersonificados, órgão públicos 

entre outros. Ainda, afirma que: “trata-se de noção absoluta: não há alguém que 

tenha meia capacidade de ser parte: ou se tem ou não se tem personalidade 

judiciária335”. 

Quanto à situação do embrião pré-implantacional e sua personalidade, 

Francisco Amaral alerta que a questão não é despicienda, tendo relevância em 

várias searas do direto, inclusive na processual, quanto à capacidade de ser parte. 

Aduz que a jurisprudência brasileira tem admitido a capacidade processual do 

nascituro, tanto quanto sujeito ativo, quanto passivo, sendo a personalidade civil 

mera questão de política legislativa, o que na atual codificação civil, se inicia a partir 

da concepção336. 

Utilizando-se dos conceitos mencionados, e considerando que o embrião in 

vitro é um novo ser diferente de seus genitores, não há qualquer razão para 

distingui-lo do concebido no útero, quanto à proteção de seus interesses 

reconhecidos pelo direito. Neste aspecto, cabe ressaltar que há entendimentos 

doutrinário e judicial quanto à capacidade processual do nascituro, o que se pode 

estender ao embrião pré-implantacional: 
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A titularidade de direitos, com respeito às pessoas físicas, não exige 
qualquer requisito, ou condição pessoal: todas as pessoas naturais, 
nascidas ou nascituras, capazes ou incapazes, podem incluir-se no 
polo ativo de uma ação reparatória, representadas, nos casos 
necessários, conforme a lei determina (nesse sentido, menores são 
representados pais; loucos, pelos curadores; silvícolas, pela entidade 
tutelar e assim por diante)337. 

 
No mesmo sentido, Silmara de Abreu Juny Chinelato e Almeida entende que 

o nascituro é legitimado para ser parte em ações de seu interesse, seja como autor 

ou réu, principalmente quando referir-se ao patrimônio do qual é titular, como 

donatário ou herdeiro, bem assim como alimentante. Esta legitimação decorre do 

reconhecimento de sua personalidade natural. “O nascituro tem capacidade para ser 

parte e será representado pela mãe, ou pai ou curador, conforme o caso338”. 

Enfatiza a supramencionada autora que a participação dos pais ou do curador 

do nascituro na relação processual não se trata de legitimação extraordinária, mas 

de representação, pois o representante age nos interesses alheios, para a defesa e 

proteção alheia (nascituro), seguindo as regras de representação do absolutamente 

incapaz, que tem capacidade de ser parte, porém, não tem capacidade de estar em 

juízo (capacidade processual)339. 

Os tribunais pátrios há tempos reconhecem a capacidade de parte do 

nascituro. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça confirmou a possibilidade do 

nascituro pleitear e receber indenização ao seguro DPVAT, em razão do falecimento 

do pai em acidente automobilístico, em conformidade com a teoria concepcionista de 

aquisição da personalidade natural340. 

Por tais razões é que se faz possível aceitar que o embrião pré-implantacional 

detém capacidade de ser parte em processo judicial, com intuito de resguardar seus 

direitos oriundos da personalidade natural, tais como, vida, integridade psicofísica 

dentre outros, de forma semelhante ao nascituro. A capacidade processual, esta 

sim, mais restrita, não é atingível pelo embrião, razão pela qual poderá se valer do 
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acesso ao poder judiciário por meio de representação processual ou de legitimação 

extraordinária do Ministério Público na defesa de interesses de incapazes.  

4.3.2 A teoria da personalidade judiciária 

Partindo do pressuposto que o embrião pré-implantacional é destinatário de 

proteção jurídica, independentemente de sua condição de pessoa ou do 

reconhecimento de sua capacidade de ser parte em processo judicial, conforme 

amplamente demonstrados nos tópicos anteriores, o seu acesso à justiça deve ser 

encarado como instrumento de proteção aos direitos de personalidade. Neste 

sentido, em que pese se defenda o contrário nesta pesquisa, alguns juristas não 

reconhecem este ser humano como detentor de personalidade e de capacidade de 

ser parte, nascendo a tese da personalidade judiciária. 

Neste sentido, Ruiz e Patto, adotantes da teoria natalista de aquisição da 

personalidade jurídica, não reconhecem o embrião como pessoa natural e, 

consequentemente, sua capacidade de ser parte em processo judicial. Entretanto, 

aceitando a ideia de que o embrião se trata de uma vida autônoma em relação à 

mãe, citam a situação de pessoa biológica para o ser humano em fase anterior ao 

nascimento: 

 
Ressalta-se, no entanto, que enquanto no ventre materno, se trata de 
“pessoa biológica”, sem personalidade, mas com necessidades e 
interesses já protegidos pelo ordenamento legal. Por isso nos parece 
acertada a tese da eficácia antecipada no plano do direito material341. 

 
Os mesmos autores supramencionados argumentam que a construção do 

conceito de pessoa biológica não resolve o problema no plano do direito processual, 

sendo necessário traçar um caminho que possa dar proteção aos interesses e 

necessidades. Para tanto, se valem da tese da personalidade judiciária como meio 

de acesso à justiça e tutela dos direitos do nascituro342. 
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Um dos pioneiros a se valer desta tese, Hely Lopes de Meireles, ao tratar dos 

problemas recorrentes no mandado de segurança, leciona que:  

 
Toda pessoa física ou jurídica, tem, necessariamente, capacidade 
para ser parte, mas para estar em juízo nem sempre é exigida a 
personalidade jurídica; basta a personalidade judiciária, isto é, a 
capacidade processual, a possibilidade de ser parte para a defesa de 
direitos próprios343. 

 
Admite-se que desde a concepção o embrião já possui proteção jurídica 

baseada em direitos e necessidades básicas, tais como o nascituro aos alimentos. 

Mas, se para quem defende a tese de que não se trata de um ser com 

personalidade jurídica, como tutelar seus direitos? Considera-se que outros entes 

despersonalizados também são destinatário de direitos podendo, para tanto, se 

utilizar da personalidade judiciária para acesso à justiça. Com o embrião e o 

nascituro não poderia ser diferente344. 

Citado por Ruiz e Patto na defesa da teoria da personalidade judiciária, Carlos 

Maximiliano ensina que os genitores podem acessar o judiciário em nome do 

nascituro, na condição de representantes. Aduz que basta a pessoa concebida para 

ser sujeito de direito, situação que aproveita ao embrião, deve intervir em seu favor a 

justiça: “infans conceptus pro jam habetur quoties de ejus commodis agitur – a 

criança concebida se tem como nascida já, toda vez que se trata do seu interesse, e 

proveito”345. 

Contudo, parece contraditório sustentar a atribuição de personalidade 

judiciária ao embrião, para lhe outorgar o acesso ao judiciário, quando se 
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fundamenta a defesa de seus interesses como um sujeito de direitos. Conforme já 

demonstrado nesta pesquisa, se a lei, por questão de politica legislativa, reconhece 

ao embrião a personalidade natural, razões não há para não se reconhecer como 

parte legítima a buscar a tutela de seus interesses em juízo, ainda que através de 

representante.  

Assim, é louvável que se busque atribuir ao embrião a possibilidade de 

acesso à justiça por meio da personalidade judiciária, quando se adere à teoria 

natalista de aquisição da personalidade natural, tese que pode ser utilizada de forma 

subsidiária prezando pelo embrião como destinatário de proteção jurídica, sendo que 

sua condição de pessoa ainda não é consenso na comunidade jurídica. 

A questão da personalidade judiciária parece ser gênero, e não espécie, 

sendo a mesma reconhecida a todos que ingressam no poder judiciário para 

salvaguardar seus interesses, seja na condição de ente personalizado ou não, 

conforme definição anteriormente exposta quando se tratou da capacidade para ser 

parte346. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em face do proposto no presente estudo e de tudo o que se pode observar 

nos capítulos apresentados, é possível asseverar que o desenvolvimento das 

técnicas de reprodução humana assistidas, em especial a que ocorre in vitro, 

proporcionou uma série de indagações de caráter ético e jurídico, sobretudo quanto 

à tutela do embrião nos primeiros dias de desenvolvimento e ainda não implantado 

do organismo materno. 

Observou-se que o desenvolvimento biológico da vida humana tem início com 

a junção de células paternas reprodutivas, momento este denominado de 

fecundação, resultando na formação de uma nova célula denominada de zigoto. A 

partir da ocorrência deste fato não se tem mais um material genético dos pais, mas, 

sim, algo novo, com vida e características próprias, geneticamente independente 

dos procriadores. 

A concepção de um embrião dá origem à uma nova vida, diferente de 

qualquer outra existente no universo, ao passo que é reconhecido como um novo 

genoma, cabendo à mãe apenas fornecer um ambiente necessário e favorável ao 

desenvolvimento vital deste novo ser humano. Algo tão geneticamente 

independente, que seu desenvolvimento no útero materno é coordenado por si 

próprio e não pela genitora, possuindo, desde as primeiras horas de vida, todas as 

informações genéticas que determinarão seu desenvolvimento vital em sentido 

amplo, inclusive quando alcançar o estágio de vida extrauterina. 

Após as constatações biológicas a respeito do início da vida, a realidade 

ontológica do embrião pré-implantacional é de vida humana própria e independente, 

não havendo qualquer motivo lógico para não reconhecer esta qualidade, 

constituindo-se motivação de reflexões nas áreas filosófica, ética e jurídica, 

conforme explanado no desenvolvimento deste trabalho. 

Enquanto vida humana independente e destinatária de proteção jurídica, foi 

possível constatar na doutrina especializada, a partir de uma análise do 

ordenamento jurídico brasileiro, a atribuição de personalidade natural ao embrião, 

ainda que mantido em tubo de ensaio, como mera questão de política legislativa, 

sendo também considerado pessoa natural. 

Isso porque, a teoria de aquisição de personalidade defendida pela doutrina 

tradicional, denominada de natalista, não resolve mais as questões levantadas pelo 
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desenvolvimento tecnológico no campo da manipulação genética e da concepção da 

vida humana, além de se filiar a uma visão estritamente patrimonialista dos séculos 

passados, entrando em derrocada com o fenômeno da repersonalização do direito, 

dado pela Constituição Federal de 1988, sobretudo, pelo fundamento do Estado na 

dignidade humana. 

Além disso, olvidou-se equívoco cometido pelos adeptos da teoria natalista 

quanto à aquisição de direitos pelo embrião, que poderia se dar de forma irrestrita, 

com a atribuição de personalidade antes do nascimento com vida. Porém, supera-se 

a questão quando se distingue personalidade de capacidade, ao passo que o 

embrião pré-implantacional possui personalidade, mas a capacidade de direitos 

somente adquirirá ao nascer com vida. 

Considerando-se o embrião in vitro portador de personalidade natural, é 

possível atribuí-lo à proteção dos direitos que resultam desta condição, desde o 

momento da concepção. A esta proteção denominou-se direitos de personalidade, 

os quais se desenvolveram ao longo da história das civilizações, desde os povos 

gregos e romanos, até chegar aos dias atuais, solidificando suas bases com a 

consolidação da dignidade humana como valor inerente a todo ser pertencente à 

espécie. 

Diante disto, é inegável que o embrião seja destinatário dos direitos inerentes 

à toda pessoa humana, inclusive os capitulados como direitos fundamentais na 

Constituição Federal de 1988, bem como dos direitos humanos consagrados nos 

tratados internacionais ratificados pelo Brasil. 

No entanto, resta claro, até pela sua condição sui generis de pessoa humana, 

que a intensidade da proteção aos direitos de personalidade evolui conjuntamente 

com sua condição vital, não sendo idêntica entre o embrião in vitro e o implantado 

no útero materno, nem mesmo deste com as pessoas nascidas, comportando 

relativizações expressamente previstas pelo ordenamento jurídico e pelo seu estágio 

de evolução humana. 

Estas premissas são aferíveis a partir a lei de biossegurança, a qual destinou 

expressamente proteção jurídica ao embrião pré-implantacional, prevendo sua 

qualidade de vida humana, bem como, as restritivas e taxativas hipóteses de 

violação de sua personalidade, lei esta julgada constitucional pelo Supremo Tribunal 

Federal, na Ação Direita de Inconstitucionalidade n. 3.510, no ano de 2008. 
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Com estas bases e a origem no exercício do direito à procriação, foi 

pertinente contrapor a situação jurídica do embrião pré-implantacional à liberdade do 

planejamento familiar como direito não absoluto, uma vez que, apesar de também se 

constitui direito fundamental dos genitores, a procriação deve ser exercida nos 

limites previstos no ordenamento jurídico brasileiro. 

Entre os limites estudados, afigura-se a própria condição do embrião in vitro 

como ser humano dotado de personalidade, não se constituindo mero objeto de 

propriedade dos genitores, apesar destes exercerem importante papel no futuro do 

embrião. Além disso, o planejamento familiar, que consagra o direito à procriação, 

deve observar os princípios da dignidade humana, da paternidade responsável e 

outros citados no tópico específico. 

Como reflexo destas limitações, apresenta-se o diagnóstico genético pré-

implantacional, sendo vedado para finalidades eugênicas, autorizando-se sua 

utilização somente em casos de doença grave ou síndromes que possam afetar a 

viabilidade do embrião a ser implantado no útero materno, como forma a evitar 

desgastes para a mãe e para o futuro ser, além do denominado bebê medicamento, 

que não foi objeto desta pesquisa. 

Apesar dos riscos de o DGPI transformar os pais em projetistas e os filhos em 

projetados, o que vem sendo denominado de nova eugenia pela doutrina da 

bioética, não há como se negar que a técnica se apresenta como futuro promissor 

no controle e erradicação de doenças genéticas, tais como, câncer, Parkinson, 

diabetes entre outras, que poderá possibilitar ao indivíduo maior autonomia no 

desenvolvimento de sua personalidade. 

Desta forma, ao invés de se tratar o DGPI como assunto proibido, refutando 

qualquer utilização para fins terapêuticos, conforme expressamente previsto na lei 

de biossegurança, deve-se ter em mente que o recurso pode se constituir mais uma 

ferramenta da medicina no tratamento e prevenção de doenças, algo que 

consolidaria a proteção da personalidade do embrião pré-implantacional, 

necessitando, apenas, discutir-se e estabelecer as bases éticas mínimas para 

utilização. 

Reforçando a conclusão de que o embrião in vitro se trata de ser sujeito de 

direitos e destinatário de proteção jurídica, entendeu-se que a previsão da lei de 

biossegurança que permite o descarte e utilização para fins de pesquisa com 

células-tronco é constitucional, tendo em vista que nem mesmo a vida é um direito 
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absoluto, bem como que a Constituição não proibiu o legislador ordinário de prever 

relativizações. Porém, tal fato é norma de exceção taxativa, devendo respeitar-se a 

personalidade natural deste ser vivo nas demais situações não expressamente 

relativizadas pela lei. 

Emergente da consagração do direito de procriar, a existência de embriões 

excedentes e congelados vivos proporcionou discussões quanto à sua eliminação e 

utilização na embrioterapia, previsto na lei de biossegurança, conforme se apontou 

supra, o que se constitui em uma triste realidade, em especial por serem 

considerados seres humanos dotados de personalidade. 

Viu-se que existem milhões de embriões vivos nos congeladores de clínicas 

de reprodução humana assistida pelo mundo, bem como que em países como a 

Alemanha proibiu-se que da fertilização in vitro viessem a resultar excedentes, em 

claro respeito à vida humana. O assunto deve ser discutido também por aqui, tendo 

em vista que, em uma análise sistemática do ordenamento jurídico brasileiro, existe 

proteção jurídica desde a concepção, não podendo se banalizar a fecundação de 

embriões humanos. Para tanto, a proibição depende unicamente de vontade 

legislativa. 

Adentrando no capítulo do acesso à justiça, foi possível reconhecer que este 

instituto também é fruto de grande evolução, devendo ser considerado não apenas 

como acesso ao judiciário, mas como instrumento apto a proporcionar uma ordem 

jurídica vigente justa, que possa contemplar a todos os valores consagrados pelo 

ordenamento jurídico positivo. 

Assim, também fundado no princípio da dignidade da pessoa humana, o 

acesso à justiça pode ser considerado um verdadeiro instrumento de efetivação e 

tutela dos direitos de personalidade. A efetivação pode se dar por meio de medidas 

antecipatórias e acautelatórias de direitos, com intuito de resguardar que a 

personalidade possa ser lesada, ou mesmo quando ocorrendo lesão ela possa ser 

cessada e protegida contra novos atentados, por meio dos interditos proibitórios. 

Entretanto, ocorrida a lesão ao direito de personalidade, o acesso à justiça 

poderá se prestar para reparar ou compensar a lesão sofrida através das ações de 

obrigação de fazer, ou mesmo não fazer, cumuladas com pleitos indenizatórios por 

danos morais, almejando-se afastar a reincidência por meio do caráter punitivo e 

pedagógico das indenizações, além de cominação de multas por descumprimento 

do mandado judicial. 
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Para tanto, deve ser reconhecida ao embrião sua capacidade de ser parte em 

uma relação jurídica processual, sendo que esta resulta automaticamente do 

reconhecimento de sua personalidade, ou seja, de ser sujeito destinatário de direitos 

na ordem civil. Contudo, apesar de haver entendimento doutrinário e judicial quanto 

à legitimidade do embrião na condição de nascituro, quando na situação in vitro a 

questão está longe de ser pacífica. 

Contudo, entende-se que não há qualquer motivo racionalmente justificável 

para se deixar de reconhecer a capacidade de parte do embrião in vitro, devendo ser 

dispensado o mesmo tratamento dado ao embrião implantado no ventre materno, 

qual seja, a garantia de acesso à justiça na condição de absolutamente incapaz, 

representado pelos pais ou, até mesmo, pelo Ministério Público, quando houver 

conflito de interesses entre representante e representado. 

Por fim, reconhecendo-se o caráter instrumental do processo, ainda que não 

se reconheça a capacidade de ser parte do embrião pré-implantacional, há de ser 

reconhecida sua legitimidade para buscar a tutela judicial, o que pode ser efetivada, 

de forma subsidiária à capacidade de parte, através da teoria da personalidade 

judiciária, que atua como forma de acesso à justiça para entes despersonalizados, 

porém destinatários de proteção jurídica.  
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