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R E L A T Ó R I O  

 

 Cuida-se de ação direta de 

inconstitucionalidade, proposta pelo então Procurad or-Geral 

da República, Dr. Cláudio Lemos Fonteles, tendo por  alvo o 

artigo 5º da Lei Federal nº 11.105 (“Lei da 

Biossegurança”), de 24 de março de 2005. Artigo ass im 

integralmente redigido: 

 

“Art. 5 o É permitida, para fins de 

pesquisa e terapia, a utilização de células-

tronco embrionárias obtidas de embriões humanos 

produzidos por fertilização in vitro e não 

utilizados no respectivo procedimento, 

atendidas as seguintes condições: 



I – sejam embriões inviáveis; ou 

II – sejam embriões congelados há 3 

(três) anos ou mais, na data da publicação 

desta Lei, ou que, já congelados na data da 

publicação desta Lei, depois de completarem 3 

(três) anos, contados a partir da data de 

congelamento. 

§ 1 o Em qualquer caso, é necessário 

o consentimento dos genitores. 

§ 2 o Instituições de pesquisa e 

serviços de saúde que realizem pesquisa ou 

terapia com células-tronco embrionárias humanas 

deverão submeter seus projetos à apreciação e 

aprovação dos respectivos comitês de ética em 

pesquisa. 

§ 3 o É vedada a comercialização do 

material biológico a que se refere este artigo 

e sua prática implica o crime tipificado no art. 

15 da Lei no 9.434, de 4 de fevereiro de 1997.” 

 

 2. O autor da ação argumenta que os 

dispositivos impugnados contrariam “a inviolabilidade do 

direito à vida, porque o embrião humano é vida huma na, e 

faz ruir fundamento maior do Estado democrático de direito, 

que radica na preservação da dignidade da pessoa hu mana” 

(fl.12). 

 

 3. Em seqüência, o subscritor da petição 

inicial sustenta que: a) “ a vida humana  acontece na, e a 

partir da ,  fecundação”, desenvolvendo-se continuamente; b) 

o zigoto, constituído por uma única célula, é um “ser 

humano embrionário” ; c) é no momento da fecundação que a 

mulher engravida, acolhendo o zigoto e lhe propicia ndo um 



ambiente próprio para o seu desenvolvimento; d) a p esquisa 

com células-tronco adultas é, objetiva e certamente , mais 

promissora do que a pesquisa com células-tronco 

embrionárias. 

 

 4. De sua parte, e em sede de informações (fls. 

82/115), o Presidente da República defende a 

constitucionalidade do texto impugnado. Para tanto,  acata, 

por inteiro, peça jurídica da autoria do professor e 

advogado público Rafaelo Abritta. Peça que também m ereceu a 

irrestrita adesão do ministro Álvaro Augusto Ribeir o Costa, 

então Advogado Geral da União, e da qual extraio o seguinte 

e conclusivo trecho: “com fulcro no direito à saúde e no 

direito de livre expressão da atividade cientifica,  a 

permissão para utilização de material embrionário, em vias 

de descarte, para fins de pesquisa e terapia, 

consubstancia-se em valores amparados constituciona lmente” 

( fl. 115). A mesma conclusão, registre-se, a que che gou o 

Congresso Nacional em suas informações de fls. 221/ 245. 

 

 5. Não é, todavia, como pensa o atual Chefe do 

Ministério Público Federal, Dr. Antônio Fernando de  Souza, 

que, atuando na condição de fiscal do Direito ( custos 

juris ), concluiu pela declaração de inconstitucionalidad e 

dos dispositivos legais sob a alça de mira  da presente ação 

direta. Assim procedeu mediante aprovação de parece r da 

lavra do mesmo professor Cláudio Fonteles. 

 



 6. Prossigo para anotar que admiti no processo, 

na posição de “amigos da Corte” ( amici curiae) , as 

seguintes entidades da sociedade civil brasileira: CONECTAS 

DIREITOS HUMANOS; CENTRO DE DIREITO HUMANOS – CDH; 

MOVIMENTO EM PROL DA VIDA – MOVITAE; INSTITUTO DE B IOÉTICA, 

DIREITOS HUMANOS E GÊNERO – ANIS, além da CONFEDERA ÇÃO 

NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL – CNBB. Entidades de saliente 

representatividade social e por isso mesmo postadas  como 

subjetivação dos princípios constitucionais do plur alismo 

genericamente cultural (preâmbulo da Constituição) e 

especificamente político (inciso V do art. 1º da no ssa Lei 

Maior). O que certamente contribuirá para o adensam ento do 

teor de legitimidade da decisão a ser proferida na presente 

ADIN. Estou a dizer: decisão colegiada tão mais leg ítima 

quanto precedida da coleta de opiniões dos mais 

respeitáveis membros da comunidade científica brasi leira, 

no tema. 

 

 7. Não é tudo. Convencido de que a matéria 

centralmente versada nesta ação direta de 

inconstitucionalidade é de tal relevância social qu e passa 

a dizer respeito a toda a humanidade – relevância b em 

espelhada nos múltiplos questionamentos sobre a tut ela do 

direito à vida e o próprio conceito de pessoa human a ——, 

determinei a realização de audiência pública , esse notável 

mecanismo constitucional de democracia direta ou 

participativa. O que fiz por provocação do mesmíssi mo 

professor Cláudio Fonteles e com base no § 1º do ar tigo 9º 

da Lei nº 9.868/99, mesmo sabendo que se tratava de  



experiência inédita em toda a trajetória do Poder 

Judiciário Brasileiro 1. Dando-se que, no dia e local adrede 

marcados, 22 (vinte e duas) das mais acatadas autor idades 

científicas brasileiras subiram à tribuna para disc orrer 

sobre os temas agitados  nas peças jurídicas de origem e 

desenvolvimento da ação constitucional que nos cabe  julgar. 

Do que foi lavrada a extensa ata de fls., devidamen te 

reproduzida para o conhecimento dos senhores minist ros 

deste Supremo Tribunal Federal. Reprodução que se f ez 

acompanhar da gravação de sons e imagens de todo o 

desenrolar da audiência coletiva aqui reportada, cu ja 

duração foi em torno de 8 horas. 

 

 8. Pois bem, da reprodução gráfica, auditiva e 

visual dessa tão alongada quanto substanciosa audiê ncia, o 

que afinal se percebe é a configuração de duas níti das 

correntes de opinião. Correntes que assim me parece m assim 

delineadas: 

 

I –  uma, deixando de reconhecer às células-

tronco embrionárias virtualidades, ao menos 

para fins de terapia humana, superiores às das 

células-tronco adultas. Mesma corrente que 

atribui ao embrião uma progressiva função de 

auto-constitutividade  que o torna protagonista 

                                                 
1 Art. 9º, § 1º da Lei nº 9.868/99 - “Em caso de necessidade de 
esclarecimento de matéria ou circunstância de fato ou de notória 
insuficiência das informações existentes nos autos,  poderá o relator 
requisitar informações adicionais, designar perito ou comissão de 
peritos para que emita parecer sobre a questão, ou fixar data para, em 
audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com  experiência e 
autoridade na matéria” .  



central do seu processo de hominização, se 

comparado com o útero feminino (cujo papel é de 

coadjuvante, na condição de habitat , ninho ou 

ambiente daquele, além de fonte supridora de 

alimento). Argumentando, sobremais, que a 

retirada das células-tronco de um determinado 

embrião in vitro  destrói a unidade, o 

personalizado conjunto celular em que ele 

consiste. O que já corresponde à prática de um 

mal disfarçado aborto, pois até mesmo no 

produto da concepção em laboratório já existe 

uma criatura ou organismo humano que é de ser 

visto como se fosse aquele que surge e se 

desenvolve no corpo da mulher gestante. 

Criatura ou organismo, ressalte-se, que não 

irrompe como um  simples projeto ou u’a mera 

promessa de pessoa humana, somente existente de 

fato quando ultimados, com êxito, os trabalho 

de parto. Não! Para esse bloco de pensamento 

(estou a interpretá-lo), a pessoa humana é mais 

que individualidade protraída ou adiada para o 

marco factual do pós-parto feminino. A pessoa 

humana em sua individualidade genética e 

especificidade ôntica já existe no próprio 

instante da fecundação de um óvulo feminino por 

um espermatozóide masculino. Coincidindo, 

então, concepção e personalidade (qualidade de 

quem é pessoa), pouco importando o processo em 

que tal concepção ocorra: se artificial ou in 



vitro , se natural ou in vida . O que se 

diferencia em tema de configuração da pessoa 

humana é tão-somente uma quadra existencial da 

outra. Isto porque a primeira quadra se inicia 

com a concepção e dura enquanto durar a 

gestação feminina, compreendida esta como um 

processo abarcante de todas as fases de vida 

humana pré-natal. A segunda quadra, a começar 

quando termina o parto (desde que realizado com 

êxito, já dissemos, porque aí já se tem uma 

pessoa nativiva ). Mas em ambos os estádios ou 

etapas do processo a pessoa humana já existe e 

é merecedora da mesma atenção, da mesma 

reverência, da mesma proteção jurídica. Numa 

síntese, a idéia do zigoto ou óvulo feminino já 

fecundado como simples embrião de uma pessoa 

humana é reducionista, porque o certo mesmo é 

vê-lo como um ser humano embrionário. Uma 

pessoa no seu estádio de embrião, portanto, e 

não um embrião a caminho de ser pessoa;     

 

II -  a outra corrente de opinião é a que 

investe, entusiasticamente, nos experimentos 

científicos com células-tronco extraídas ou 

retiradas de embriões humanos. Células tidas 

como de maior plasticidade ou superior 

versatilidade para se diferenciar em todos ou 

quase todos os tecidos humanos, substituindo-os 

ou regenerando-os nos respectivos órgãos e 



sistemas.   Espécie de apogeu da investigação 

biológica e da terapia médica, descortinando um 

futuro de intenso brilho para os justos anseios 

de qualidade e duração da vida humana (é o que 

se afirma). Bloco de pensamento que não padece 

de dores morais ou de incômodos de consciência, 

porque, para ele, o embrião in vitro  é um 

organismo, sim, é o início de toda vida humana, 

sim, mas nem em tudo e por tudo igual ao 

embrião que irrompe e evolui nas entranhas de 

u’a mulher. Sendo que mesmo a evolução desse 

último tipo de embrião ou zigoto para o estado 

de feto somente alcança a dimensão das 

incipientes características físicas e neurais 

da pessoa humana com a meticulosa colaboração 

do útero e do tempo. Não no instante puro e 

simples da concepção, abruptamente, mas por uma 

engenhosa metamorfose ou laboriosa parceria do 

embrião, do útero e do correr dos dias. O útero 

passando a liderar todo o complexo processo de 

gradual conformação de uma nova individualidade 

antropomórfica, com seus desdobramentos ético-

espirituais; valendo-se ele, útero feminino (é 

a leitura que faço nas entrelinhas das 

explanações em foco), de sua tão mais antiga 

quanto insondável experiência afetivo-racional 

com o cérebro da gestante. Quiçá com o próprio 

cosmo, que subjacente à cientificidade das 

observações acerca do papel de liderança do 



útero materno transparece como que uma aura de 

exaltação da mulher - e principalmente da 

mulher-mãe ou em vias de sê-lo - como portadora 

de um sexto sentido existencial já situado nos 

domínios do inefável ou do indizível. Domínios 

que a própria Ciência parece condenada a nem 

confirmar nem desconfirmar, porque já 

pertencentes àquela esfera ôntica de que o 

gênio de William Shakespeare procurou dar conta 

com a célebre sentença de que “Entre o céu e a 

terra há muito mais coisa do que supõe a nossa 

vã filosofia” (Hamlet, anos de 1600/1601, Ato 

I, Cena V).  

 

 9. Para ilustrar melhor essa dicotomia de visão 

dos temas que nos cabe examinar à luz do Direito, 

especialmente do Direito Constitucional brasileiro,  

transcrevo parte da explanação de duas das referida s 

autoridades que pessoalmente assomaram a tribuna po r 

ocasião da sobredita audiência pública: a Drª  Mayana Zatz , 

professora de genética da Universidade de São Paulo , e a 

Drª Lenise Aparecida Martins Garcia, professora do 

Departamento de Biologia Celular da Universidade de  

Brasília. Disse a primeira cientista:  

 

“Pesquisar células embrionárias 

obtidas de embriões congelados não é aborto. É 

muito importante que isso fique bem claro. No 

aborto, temos uma vida no útero que só será 



interrompida por intervenção humana, enquanto 

que, no embrião congelado, não há vida se não 

houver intervenção humana. É preciso haver 

intervenção humana para a formação do embrião, 

porque aquele casal não conseguiu ter um 

embrião por fertilização natural e também para 

inserir no útero. E esses embriões nunca serão 

inseridos no útero. É muito importante que se 

entenda a diferença”. 

 

 10. Já a Drª Lenise Aparecida, são de Sua 

Excelência as seguintes palavras:  

 

“Nosso grupo traz o embasamento 

científico para afirmarmos que a vida humana 

começa na fecundação, tal como está colocado na 

solicitação da Procuradoria. (...) Já estáo 

definidas, aí, as características genéticas 

desse indivíduo; já está definido se é homem ou 

mulher nesse primeiro momento (...). Tudo já 

está definido, neste primeiro momento da 

fecundação. Já estão definidas eventuais 

doenças genéticas (...). Também já estarão aí 

as tendências herdadas: o dom para a música, 

pintura, poesia. Tudo já está ali na primeira 

célula formada. O zigoto de Mozart já tinha dom 

para a música e Drummond, para a poesia. Tudo 

já está lá. É um ser humano irrepetível”.     

  

 11. À derradeira, confirmo o que já estava 

suposto na marcação da audiência em que este Suprem o 

Tribunal Federal abriu suas portas para dialogar co m 

cientistas não pertencentes à área jurídica: o tema  central 

da presente ADIN é salientemente multidisciplinar, na 



medida em que objeto de estudo de numerosos setores  do 

saber humano formal, como o Direito, a filosofia, a  

religião, a ética, a antropologia e as ciências méd icas e 

biológicas, notadamente a genética e a embriologia;  

suscitando, vimos, debates tão acirrados quanto val iosos e 

de conclusões descoincidentes não só de um para out ro ramo 

de conhecimento como no próprio interior de cada um  deles. 

Mas debates vocalizados, registre-se, em arejada at mosfera 

de urbanidade e uníssono reconhecimento da intrínseca 

dignidade da vida humana em qualquer dos seus estád ios . 

Inequívoca demonstração da unidade de formação huma nitária 

de todos quantos acorreram ao chamamento deste Supr emo 

Tribunal Federal para colaborar na prolação de um j ulgado 

que, seja qual for o seu conteúdo, se revestirá de caráter 

histórico. Isto pela envergadura multiplamente 

constitucional do tema e seu mais vivo interesse pe los 

meios científicos de todo o mundo, desde 1998, ano em que a 

equipe do biólogo norte-americano James Thomson iso lou pela 

primeira vez células-tronco embrionárias, conseguin do 

cultivá-las em laboratório. 

 

 12. É o relatório. 

 

********************* 

 
 
 


