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I D E N T I D A D E  G E N É T I C A N O  D E B AT E  S O -
BRE O ESTATUTO DE FETOS E EMBRIÕES1

Naara Luna

Introduçáo
Este capítulo aborda o debate público sobre o estatuto de fetos

e embriões no tocante ao uso de argumentos fundamentados em
dados genéticos para descrever a condição desses entes. Para tanto,
a investigação se apoia na documentação referente a duas ações no
Supremo Tribunal Federal (STF): a Ação de Inconstitucionalidade
3.510 (ADI 3.510) e a Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental (ADPF) n. 54 (ADPF 54). A ADI 3.510 questiona o
artigo 5° da Lei de Biossegurança, que autorizou o uso de embriões
restantes de reprodução assistida para a produção de células-tronco
embrionárias. Já a ADPF 54 pleiteia a autorização para a antecipa-
ção de parto de anencéfalo sem necessidade de recurso na Justiça.
Embora as ações sejam referentes a contextos distintos, a pesquisa
com células-tronco e o aborto, especificamente a ampliação dos
permissivos para tal intervenção, a oposição a essas práticas remete
ao discurso pró-vida segundo o qual a vida se inicia na fecundação,
ponto que coincide com o estabelecimento da condição de pessoa.

Este texto explora de que modo dados genéticos são utilizados
para fundamentar posições pró-vida ou descartá-las, argumentando
contra ou a favor da possibilidade do uso de embriões em pesquisa ou
da antecipação do parto de anencéfalos. Trata-se de processos distin-

Este capítulo traz conclusões relacionadas ao projeto de pesquisa Do aborto à pesquisa
Com células-tronco embrionárias : o estatuto de embriões e fetos e o debate sobre direitos
humanos no Brasil, financiado pelo Auxílio à Pesquisa APQ1 da Faperj na UFRRJ.



tos, liderados por diferentes atores sociais - o movimento feminista,
no caso do aborto, e a comunidade científica, no tocante à pesquisa
com células-tronco - que são unidos no discurso pró-vida. Atribui-se
a enunciação desse discurso a atores do campo religioso, mas essa fala
também parte de outros setores. A comunidade científica surge como
um dos atores principais em ambos os casos, testemunhando acerca
do estatuto desses entes, mas também estão presentes juristas (em
particular no julgamento da ADI 3.510 no Supremo e na condução
da audiência pública da ADPF 54), parlamentares e representantes
de movimentos sociais.

AADI 3.510
A Lei de Biossegurança, em seu artigo 5o, autorizou a extração

de células-tronco de embriões humanos produzidos para reprodução
assistida que fossem inviáveis ou que estivessem congelados há três
anos ou mais no momento de aprovação da lei, sempre com autori-
zação dos "genitores". A lei foi aprovada pelo Congresso Nacional
em março de 2005 e sancionada pelo presidente Lula em outubro do
mesmo ano. Antes da sanção, no mês de maio, o então Procurador-
-geral da República Cláudio Fonteles ajuizou a Ação de Inconstitu-
cionalidade 3.510 (ADI 3.510), questionando a constitucionalidade
do artigo 5° da Lei de Biossegurança com o argumento de que este
feriria a inviolabilidade do direito à vida (artigo 5° da Constituição)
e a dignidade humana, fundamento do estado democrático de direito
(artigo lO, inciso III). O autor da ação foi constantemente acusado
na imprensa de ter sido motivado por ser católico. A Igreja Católica
desde o início entrou como parte interessada do processo.

A petição inicial da ADI 3.510
A petição apresenta o questionamento do artigo 5° da Lei de Bios-

segurança e mostra a fundamentação constitucional. A tese central
da petição afirma que "a vida humana acontece na e a partir da



fecundação" (p. 2, negrito original). Tal afirmação é fundamentada
em várias citações de depoimentos, artigos científicos e mesmo de
um livro publicado pela Pastoral Familiar da CNBB, Vida: o pri-
meiro direito da cidadania, em que cientistas defendem a tese do
início da vida na fecundação. Apetição também salienta os avanços
mais promissores com células-tronco adultas e a existência de leis
de proteção aos embriões em outros países. Após argumentar sobre
a ineonstitucionalidade do artigo 5o, a petição propõe a realização
de uma audiência pública no STF e sugere o nome de nove cientis-
tas, seis dos quais têm depoimentos integrando a petição. Dos oito
cientistas citados diretamente na petição inicial, cinco mencionam
a constituição genética própria para definir o embrião como uma
vida ou um ser humano em desenvolvimento. Destacam-se alguns
exemplos a seguir:

Desde o primeiro momento de sua existência esse novo ser já
tem determinado as suas características pessoais fundamentais
como sexo, grupo sanguíneo, cor da pele e dos olhos, etc. É o
agente de seu próprio desenvolvimento, coordenado de acordo
com seu próprio código genético. (Dr. Dernival da Silva Brandão,
especialista em ginecologia e professor emérito da UFF, apud
petição, p. 3)
Mesmo não sendo possível distinguir nas fases iniciais os forma-
tos humanos, nessa nova vida se encontram todas as informações,
que se chama "código genético", suficientes para que o embrião
saiba como fazer para se desenvolver. Ninguém mais, mesmo a
mãe, vai interferir nesses processos de ampliação do novo ser.
(Dr. Dalton Luiz de Paula Ramos, livre docente pela Universidade
de São Paulo, professor de bioética da USP, apudpetição, p. 3-4)
No momento da fecundação, [...] a nova célula formada, chamada

zigoto, [...] inicia um novo programa ditado por esta nova com-
binação de genes, comanda de forma autônoma todas as reações
que o levarão a implantar-se no útero materno. [...] Portanto,
todo o desenvolvimento humano tem como marco inicial a fe-



cundação e, após esse evento, tem-se um ser humano em pleno
desenvolvimento e não somente um aglomerado de células com
vida meramente "celular". (Dra. Claudia M. C. Batista, professora
adjunta da UFRJ e pós-doutorada pela Universidade de Toronto,
apud petição, p. 10)

Após citar esses depoimentos, a petição conclui:

- que a vida humana acontece na, e a partir da fecundação: o
zigoto, gerado pelo encontro dos 23 cromossomos masculinos
com os 23 cromossomos femininos;
- partir da fecundação, porque a vida humana é contínuo desen-
volver-se;
- contínuo desenvolver-se porque o zigoto, constituído por
uma única célula, imediatamente produz proteínas e enzimas
humanas, é totipotente, vale dizer, capacita-se, ele próprio, ser
humano embrionário, a formar todos os tecidos, que se dife-
renciam e se auto-renovam, constituindo-se em ser humano
único e irrepetível.
- a partir da fecundação, a mãe acolhe o zigoto, desde então
propiciando o ambiente a seu desenvolvimento, ambientação
que tem sua etapa final na chegada ao útero. Todavia, não é o
útero que engravida, mas a mulher, por inteiro, no momento da
fecundação. (p. 10-11)

Os argumentos são usados para estabelecer que o embrião é
vida humana e que o artigo 5° da Lei de Biossegurança não observa
a inviolabilidade do direito à vida e faz ruir o fundamento do estado
democrático de direito que radica na preservação da dignidade da
pessoa humana.

Está patente em todo o texto da petição e em sua justificativa a
dependência da argumentação fundamentada em dados biológicos
para demonstrar o estatuto do embrião humano como pessoa e vida
humana. Essa figura de pessoa é o indivíduo descrito por Dumont



(1992) como ser associai e autônomo, referência de valor na cultura
ocidental moderna. A singularidade e a autonomia caracterizam esse
zlgoto corno indivíduo.

A audiência pública com especialistas

Em 20 de abril de 2008, ocorreu a primeira audiência pública
na história do STF, reunindo especialistas para definir um conceito
operacional jurídico para vida humana. A petição já pleiteava a
audiência pública e indicava especialistas. Dos 22 expositores, 11
eram contrários à pesquisa com embriões, portanto questionaram
a constitucionalidade da lei, e 11 eram favoráveis. Apenas uma
expositora não pertencia à área
pós-doutorado em bioética, biomédica: uma antropóloga com

A CNBB também indicou especialistas. A
exposição ocorreu em dois biocos. A transcrição da audiência pública
de instrução ao STF é a fonte dos comentários abaixo.

No primeiro bloco (os favoráveis ao uso de embr/ões em pes-
quisa), as referências à genética disseram respeito pr/ncipalmente a
doenças genéticas em pacientes, que poderiam ser beneficiados com o
desenvolvimento de terapias a partir da pesquisa com células-tronco
embrionárias. Também se registrou a menção a alterações g netlcas
nos embriões e " "congelados, o que diminukia sua viabilidade para serena
implantados e gerarem a gestação.

Gostaria de lembrar que, quando analisamos geneticamente es-
sas células do embrião pré-implante, apenas 20% dos embriões

t A              o  ~            ,           .  

P anomana genetica que pode trazer danos no
futuro. (Professor Ricardo Ribeiro dos Santos, p. 51 transcrição
ADI 3.510)

Os favoráveis ao uso de embriões em pesquisa os descrevem no
estágio propicio para extração de células-tronco corno amontoado
de células, imagens que contrariam a representação de humanidade
apresentada pelo grupo adversário.



As primeiras menções a DNA e a cromossomos são feitas por
opositores ao uso de embriões em pesquisa. O objetivo desse grupo
é demonstrar que a vida começa na fecundação, conforme consta na
petição que abre o processo de inconstitucionalidade. A professora
Lenise Aparecida Martins Garcia, comentando sobre o ciclo de vida
dos seres vivos e o Projeto Genoma Humano, afirma:

Ele vai passando pelas diversas fases que a natureza preparou. E onde
tudo isso está programado? No DNA de cada um. (p. 59) [...] Sabe-
mos que são cerca de trinta mil genes que vêm no espermatozóide;
os correspondentes trinta mil que estão no óvulo e, quando se juntam,
esses dois conjuntos de genes formam um ser único e irrepetivel. [...]
Já estão definidas, aí, as características genéticas desse indivíduo;
já está defil~do se é homem ou mulher nesse primeiro momento.
Assim, quando falamos em montinho de células, podelíamos dizer
montinho de células masculinas ou montinho de células femininas,
porque aquilo já é um menininho ou uma menininha. [...] Tudo isso
já está definido, no seu programa genético, neste primeiro momen-
to da fecundação (p. 60). [...] Também já estarão aí as tendências
herdadas: o dom para música, pintura, poesia. Tudo isso já está ali
na primeira célula formada. O zigoto do Mozart já tinha dom para
música e o do Drummond, para poesia. Tudo já está lá. É um ser
humano irrepetível. E já se pode fazer a"impressão digital" genética,
a que se usa nos testes de paternidade. (p. 61)

Após afirmar que a identidade da pessoa permanece ao longo de
seu desenvolvimento, a doutora. Cláudia Maria de Castro Batista diz:

E todo o programa de desenvolvimento, então, é disparado
a partir da fertilização, É [...] uma célula em que metade dos
cromossomas paternos e metade matemos fazem com que essas
células se reprogramem no momento da fertilização e recomece
todo um projeto de construção de um novo indivíduo da espécie
humana" (p. 64). [...] O embrião de três dias já tem uma autono-
mia funcional, que dá uma unidade a todo um organismo como



um todo. Esse montinho é um todo que se comporta funcional
e metabolicamente como um único ser, um único organismo e
que se autodireciona no sentido de gerar um novo indivíduo (p.
67), enquanto se pode deixar uma neuroesfera, um montinho de
células, a partir de uma célula-tronco do cérebro, quantos dias
quiser. Ela pode se dividir, até determinado ponto, mais de uma
vez, até que se esgotem os componentes do meio de cultura, e,
aí, ela morrerá (p. 68). [...] Do ponto de vista biológico, a for-
mação e o desenvolvimento do embrião humano é um processo
gradual, contínuo e coordenado desde o momento da fertilização,
momento em que novo organismo humano está constituído com
sua capacidade intrínseca de desenvolver-se, por si só, no indiví-
duo humano adulto (p. 70s.). [...] Por fim, o respeito ao embrião
humano, como pessoa humana, deriva da realidade da força da
constatação biológica e da argumentação racional. O direito à vida
e à integridade fisica, desde o primeiro momento da existência, é
o princípio de igualdade que deve ser respeitado (p. 71).

A professora Lilian Pifiero Eça abordou o diálogo do embrião
e sua mãe:

Falamos até agora sobre esse zigoto, em que temos realmente o
programa genético de rodas as nossas características até o fim da
nossa vida. No entanto, considero muito importante falar aqui,
hoje, que não só temos um programa desde a primeira divisão do
zigoto, como é muito importante lembrar que, além de já termos
essa programação, o embrião já se comunica com a sua própria
mãe, através daquilo que não se enxerga, macroscopicamente, mas
que enxergamos através das nossas moléculas marcadas. (p. 72)

Continuando, Lílian Eça refere-se à genética no tocante à mulher
que porta o embrião:

Toda mulher prepara, com essas substâncias, duas a três horas
após a fecundação, o ninho para poder receber o embrião que
será nidado no décimo quarto dia em seu útero. Desde o primeiro



momento, ela prepara o seu ninho. Realmente isso é a comuni-
cação humana. Diante disso, essa progesterona altera todo esse
programa, todos os genes das 75 trilhões de células dessa mãe,
duas a três horas após a fecundação. (p. 73)

O professor Antônio José Eça fala da transcrição gênica no
embrião" ,_

Já no início do desenvolvimento, desde o primeiro dia de vida, a
célula humana, o zigoto, está pré-programado geneticamente com
a programação da qual faz parte a transcrição gênica, que começará
no estágio de duas c61ulas-talvez tenhamos a oportt~dade de falar
um pouco da transcrição gênica. Essa célula está determinada a se
diferenciar em um tipo particular de célula, por exemplo, a célula
nervosa, mesmo que suas características finais ainda não sejam
identificáveis (p. 101). [...] A divisão continuará e a progressão
será geométrica, e cada uma das vias de sinalização será utilizada
repetidamente desde o início do desenvolvimento, ativando, cada
uma delas, os grupos de genes-alvo, em cada um dos diferentes
objetivos de transformação e formação tecidual. (p. 102)

Dra. Elizabeth Kipman Cerqueira foi uma das expositoras mais
incisivas"

A nossa discussão aqui não é o início da vida humana, mas quando
a vida de Um novo indivíduo tem início. [...] Então, a definição
de ser vivo, pela Biologia moderna, é aquele ser que tem um
início e, a partir do seu próprio potencial, da sua ipseidade, da
sua imanência, daquilo que lhe é próprio, desenvolve-se num
programa recebido através de um material genético (p. 108).
[...] Começa a vida do novo ser com a fecundação. A gravidez
não é um processo essencial da reprodução, embora, até agora,
indispensável na mulher, como nos demais mamíferos, para a
plenitude do desenvolvimento do concepto. (p. 109)

Após situar a discussão como o início da vida de um ser humano
na fecundação, ela rejeita a gravidez como fato essencial na reprodu,



ção humana. A identidade do embrião vem de um processo intrínseco
que demonstra sua essência humana:

Repetimos: a identidade do embrião não provém do observador,
vem de um processo de autoconstrução e de autodesenvolvimento,
vem de algo que lhe próprio, intrínseco - repito -, imanente, a
sua ontogênese pertence a ele mesmo. Assim, ele não pode ser
definido -- o embrião, a sua vida - por suas propriedades funcio-
nais ou estruturais (p. 112). Ele se toma, na aparência, aquilo que
já é desde o início. Portanto, ele traz uma unidade interior, essa
unidade que é a vida e que o faz um ser vivo. (p. 113)

Cerqueira continua descartando vários argumentos usados para
contestar que o embrião seja uma pessoa ou uma vida. Reproduz-se
aqui apenas o que diz respeito à identidade genética como é o caso
do surgimento de gêmeos idênticos (monozigóticos):

Os fatores todos que influenciam para aparecer o gêmeo mono-
zigoto. Mas, sem dúvida, a individualidade não quer dizer que
é singularidade. O substrato do DNA não quer dizer que é o
embrião, mas, a partir dele, pode sair outro semelhante a ele que
pode estar determinado desde o início. (p. 120)

Em seguida, ela menciona um quadro de critérios para o início
de um novo ser humano, indica a fecundação como o único correto
e descarta qualquer noção gradualista do início do ser humano:

Se eu disser que ele vem num determinado momento do seu
desenvolvimento, [...] estarei apelando para concepções de
Aristóteles, que colocará uma alma [...] no momento em que
o embrião estiver com dez semanas. [...] Aristóteles, Tomás de
Aquino e Agostinho não conheciam biologia. Estamos falando de
início de um novo ser humano a partir daquilo que a biologia e
a genética nos ensinam (p. 123). [...] Existe um único critério de
referência de certeza. Por que não admitir a coincidência quanto
à referência biológica, jurídica' e política? (p. 124)



Seu objetivo é unificar todas as referências do início do ser huma-
no à base biológica ou genética cujo marco é equiparado à fecunda-
ção, e daí fazer a correspondência com o plano jurídico e o político.

O professor Rodolfo Acatauassu Nunes cita a definição do início
da vida de livros de biologia molecular: "Logo após a fecundação a
união da informação genética proveniente dos dois gametas provê
ao novo organismo toda a informação genética necessária para a
formação dos diferentes tipos celulares que futuramente irão compor
o organismo adulto" (p. 127). Ele afirma: "O zigoto, senhores, é uma
estrutura extremamente complexa, a síntese do organismo humano
dentro de uma célula" (p. 131). Após mencionar diversos estágios
do desenvolvimento, ele se pergunta se na fase anterior esses tecidos
estariam mortos: "Será que a vida começaria aqui? [...] Mas e tudo
o que aconteceu antes? Não era humano? Eram células e tecidos
mortos? Onde mais a vida humana começaria?" (p. 131). "O fato é
que a vida humana iniciou-se na fecundação" (p. 132). Mais uma vez
é descartado o desenvolvimento gradual e se resume a vida humanaao zigoto, formado na fecundação.

O professor Dalton Luiz de Paula Ramos retoma o argumento:
"O fato é que, no momento da junção desses dois gametas, uma
identidade geneticarnente única formou uma nova vida humana" (p.
146). Ele qualifica a vida humana como a vida humana "como um
processo contínuo, coordenado e progressivo" (p. 150):

É contínuo porque tem um ponto de início, isto é, o surgimento
de uma nova vida humana, um novo ser, com identidade própria,
distinto de todos os outros. Contínuo, ainda, porque tem um ponto
de fim. [...] É coordenado [...] por ser auto-suficiente no próprio
projeto; possuidor de todas as instruções para se realizarem os
processos biológicos necessários à continuidade dessa vida. É pro-
gressivo porque [...] ultrapassada uma etapa de desenvolvimento,
passa, em condições normais, à etapa seguinte, sem regressos;
evoluções que vão compor uma biografia. (p. 150)



Ramos usa o argumento da essência inicial: "se retrocedermos
nessa cronologia, chegaremos à constatação de que, já naquele pri-
meiro instante, se configuram rodas essas categorias que descrevi"
(p. 151). Ele descarta argumentos que questionam o início da vida
na fecundação. Serão vistos aqui os relacionados com a genética:

Há vida humana antes dos quinze dias, visto que o cérebro ainda
não começou a se formar? [...] há vida humana antes dos quinze
dias. Sabemos que o cérebro se desenvolve porque o embrião o
faz desenvolver. Não é o inverso. [...] Desenvolve-se por meio
dos genes que estão dentro do embrião desde o primeiro momento
da fecundação. (p. 152)

Segundo Ramos, o não reconhecimento do embrião como vida
humana seria característica de barbárie:

Os bárbaros exigiam que os recém-nascidos demonstrassem ter
atributos humanos para serem plenamente reconhecidos no seio
da comunidade social (p. 153). [...] a sociedade até poderá assumir
um critério de "humanidade" que se baseie na potência e viabi-
lidade do organismo, porém não poderá negar que essa opção:
1 - contraria o dado biológico, que caracteriza o "humano"por
seus atributos genéticos e por sua expressão orgânica; 2 - traz o
perigo do casuísmo e da própria negação da vida com o direito
universal. (p. 154, ênfase acrescentada)

A definição de humanidade fundamentada em dados biológicos,
ponto característico da cosmologia ocidental moderna (Laqueur,
1992), é exemplificada na fala acima.

Dr. Rogério Pazetti aborda o tema "Nossa vida começa com a
fecundação de um óvulo por um espermatozoide e a formação da
primeira célula chamada ovo ou zigoto". Ele projeta na tela citações
de diversos cientistas: "Quem é o maestro que está regendo essa
fascinante orquestra? É o genoma, que foi constituído no momento
da fecundação dentro daquela primeira célula que um dia fomos.



Nesse momento (fecundação) é formada a receita única, inédita, de
umapessoa" (sublinhado original, p. 156 e ss.). Pazetti contesta o
argumento do grupo opositor sobre a forma do embrião: "O embrião
humano NÃO é um AMONTOADO DE CÉLULAS. São células
[...] ligadas umas às outras, com informações precisas [...] desde a
primeira divisão, cada qual com a sua informação para seguir a pró-
pria diferenciação, desde o seu primeiro instante" (ênfase original,
p. 157 e ss.).

Todos argumentam sobre o início da vida na fecundação, mas o
argumento da individualidade do embrião é bastante repetido, tanto
com respeito ao programa de desenvolvimento, ponto ligado à discus-
são genética e do DNA, mas também com respeito à autonomia diante
da mãe. Trata-se de dois indivíduos, conforme essa argumentação,
contudo a mulher é subordinada como meio para desenvolvimento
do embrião. Outro ponto reiterado é a firme negação do desenvol-
vimento humano como gradual e em etapas. A defesa da tese que a
fecundação é o momento inaugural do estatuto do humano contraria
qualquer tese gradualista que supõe a aquisição desse estatuto ao lon-
go do desenvolvimento, posição dos expositores favoráveis ao uso de
embriões em pesquisa, e não de uma só vez} No zigoto, existe desde
o princípio a síntese de um ser humano, síntese esta argumentada a
partir da existência do genoma ou DNA individual. Na cosmologia
ocidental moderna, oriunda do Iluminismo, encara-se o mundo fisi-
co ou natural como o fundamento da realidade (c£ Laqueur, 1992).
Por isso a ênfase no dado biológico e a correspondência deste com
o aspecto político e jurídico, ponto defendido pela Dra Elizabeth
Kipman Cerqueira. O dado biológico deve resumir-se à fecundação

Nas noções essencialistas da emergência da condição de pessoa, o episódio da concepção
geralmente é o marco mmml, e nas noções graduallstas, a cond~çao de pessoa se instala ao
longo do desenvolvimento. Segundo Strathern (1992: 174), essas posições se baseariam
em uma visão evolucionista do tempo, identificada com a posição gradualista, e em uma
visão episódica do tempo, representando um início radical, o que constituiria a visão
essencialista.



e à constituição genética individual em potência, no entanto.
Os cientistas favoráveis ao uso de embriões para extração de

células-tronco apresentam marcos distintos para o início da vida:
a formação do primórdio do sistema nervoso (critério simétrico à
adoção da morte encefálica como parâmetro para o fim da vida) e a
nidação ou presença do embrião no útero materno são os mais cita-
dos, além de descrições relativistas em que a vida seria um processo
presente desde os gametas. A antropóloga Débora Diniz contesta
o argumento principal do grupo contrário à pesquisa com células
embrionárias:

Considerar o marco da fecundação como suficiente para o reco-
nhecimento do embrião, como detentor de todas as proteções ju-
rídicas e éticas disponíveis a alguém, após o nascimento, implica
assumir que: primeiro, a fecundação expressaria não apenas um
marco simbólico na reprodução humana, mas a resumiria euristi-
camente; uma tese de cunho essencialmente metafisico. (p. 205)

Diniz levanta o problema central concernente ao estatuto do em-
brião e do feto, cerne do discurso pró-vida que considera o embrião
independente de seu contexto:

Arefutação da premissa da tese de potencialidade do embrião per-
mite devolver o debate sobre pesquisa com células-tronco para o
campo da ética da pesquisa científica, retirando-o da controvérsia
morai sobre início da vida. Esse foi um deslocamento argumenta-
tiro provocado pelaADI, cujo resultado forçaria o enfrentamento,
por esta Corte, de uma questão política fundamental à democracia
brasileira, mas desnecessário para avaliação da constitucionali-
dade da Lei n° 11.105, que é o estatuto do embrião humano e,
conseqüentemente, a legislação brasileira sobre aborto. (p. 208)

Ela contrasta a proibição do uso de embriões congelados em ex-
perimento com a permissão para pesquisas clínicas em seres humanos
que não desfi-utarão de seus beneficios: "No entanto, aADI, ao proibir



a pesquisa com embriões humanos inviáveis, pressupõe que a vida
de embriões congelados deva ser passível de maiores proteções que
quaisquer outros grupos, inclusive as crianças com câncer" (p. 211).

A antropóloga explicita o problema religioso que é renegado
pelos defensores da vida ao dizerem que argumentam cientificamente
sobre o estatuto do embrião:

O julgamento da constitucionalidade do artigo 5° deve ser avalia-
do sob o marco ético da pesquisa científica com humanos e partes
do corpo humano. O deslocamento do debate da ciência para a
reprodução, tal como proposto, impede que se avalie com razoa-
bilidade a ética da pesquisa com embfiões inviáveis e congelados,
pois o terna do debate moral sobre reprodução humana é objeto
de intensa controvérsia religiosa em nossa sociedade. (p. 212)

Afirmando que o problema deve ser tratado como questão de ética
de pesquisa com humanos, a antropóloga alerta para a possibilidade
de se afetar a legislação sobre aborto no Brasil, caso o Supremo venha
a reconhecer o estatuto de pessoa desde a fecundação, concedendo
ao embrião todos os direitos:

Apergunta sobre quando a vida humana tem início diz respeito ao
debate político sobre aborto e direitos reprodutivos. Uma possível
resposta do Supremo Tribunal Federal à tese da ADI poderia trazer
implicações para o debate político e sanitário sobre aborto, com
repercussões imediatas para a garantia de direitos reprodutivos
e promoção de saúde das mulheres. (p. 212)

O debate no Supremo, porém, trilhou outros caminhos, menos
afeitos à argumentação biológica do que a audiência com especia-
listas.

Julgamento no Supremo da ADI 3.510
O julgamento no STF começou com uma primeira sessão em 5

de março de 2008, na qual se manifestaram apenas o relator do pro-



cesso, ministro Carlos Ayres Britto, e a ministra Ellen Gracie, então
presidente do STF. Nessa sessão, o ministro Carlos Menezes Direito
pediu vista do processo. O julgamento foi interrompido e retomado
em duas sessões, em 28 e 29 de março de 2008. Na votação, seis se
manifestaram pela constitucionalidade da lei e cinco questionaram
parcialmente a constitucionalidade. Desses cinco, três aderiram ao
argumento da petição de que o uso de embriões em pesquisa feria
o direito à vida, mas dois apenas sugeriram criar outros órgãos de
fiscalização e supervisão da pesquisa. A seguir analiso os votos
dos ministros que se aprofundaram no problema da identidade do
embrião a partir da biologia ou genética. As citações são baseadas
nos votos escritos.

O relator, ministro Carlos Ayres Britto, ressalta o caráter interdis-
ciplinar do tema da ADI 3.510, objeto de várias ciências. Comenta
que a lei em questão é "um conjunto normativo que parte do pressu-
posto da intrínseca dignidade de toda forma de vida humana, ou que
tenha potencialidade para tanto, ainda que assumida ou configurada
do lado de fora do corpo feminino (caso do embrião in vitro)" (p.
19). A maior parte das menções que o relator faz à dimensão gené-
tica diz respeito a doenças que poderiam ser alvo de terapias com
células-tronco. Britto cita do Código Civil: "A personalidade civil
da pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei põe a salvo,
desde a concepção, os direitos do nascituro", embora saliente que
personalidade é predicado da pessoa em "dimensão biográfica,
mais do que simplesmente biológica" (p. 22). Britto profere uma
definição jurídica provisória: "vida humana já revestida do atri-
buto da personalidade civil é o fenômeno que transcorre entre o
nascimento com vida e a morte" (p. 24, ênfase original). O relator
afirma que a Constituição não diz quando começa a vida humana
e quando se reporta a direitos da pessoa humana: "estã falando de
direitos e garantias do indivíduo-pessoa. Gente. Alguém" (p. 24,
ênfase original). Britto conclui que a Constituição "não faz de todo



e qualquer estádio da vida humana um autonomizado bem jurídico,
mas da vida que já é própria de uma concreta pessoa, porque na-
tíviva e, nessa condição, dotada de compostura física ou natural"
(p. 26, ênfase original). Reconhece que o Código Civil põe a salvo
os direitos do nascituro desde a concepção, "direitos de quem se
encontre a caminho do nascimento" (p. 31, ênfase original). Res-
salta que o bemijurídíco a tutelar contra o aborto ê "um organismo
ou entidade pré-natal, quer em estado embrionário, quer em estado
fetal, mas sempre no interior do corpo feminino" (p. 32, ênfase
original). Com respeito ao aborto: "O que traduz essa vedação do
aborto não é outra coisa senão o Direito Penal brasileiro a reconhecer
que, apesar de nenhuma realidade ou forma de vida pré-natal ser
uma pessoa física ou natural, ainda assim faz-se portadora de uma
dignidade que importa reconhecer e proteger" (p. 32, ênfase original).
O relator afirma que a realidade de pessoa humana não se antecipa:
"Donde não existir pessoa humana embrionária, mas embrião
de pessoa humana" (p. 34, ênfase original). Britto reconhece que:

O início da vida humana só pode coincidir com o preciso
instante da fecundação de um óvulo feminino por um es-
permatozóide masculino. Um gameta masculino (com seus 23
cromossomos) a se fundir com um gameta feminino (também
portador de igual número de cromossomos) para a formação da
unitária célula em que o zigoto consiste. (p. 35, ênfase original)

Mas Britto diferencia o início da vida e a constituição da pessoa:
"início de vida é uma realidade distinta daquela constitutiva da pessoa
física ou natural; (...) porque assim é que preceitua o Ordenamento
Jurídico Brasileiro" (13.36, ênfase original). Sua justificativa não
vem de convicção, mas da lei brasileira.

Com respeito à genética, o relator observa que a "linha de par-
tida genética" do embrião não é suficiente sem a transferência para
o útero. Esse embrião, "aprisionado in vitro, empaca nos primeiros
degraus do que seria sua evolução genética. Isto por se achar ira-



possibilitado de experimentar as metamorfoses de hominização que
adviriam de sua eventual nidação" (p. 42, ênfase original). O relator
concebe o embrião como entidade biológica ou material genético: "o
tipo de embrião a que se refere a lei não precisa da cópula humana
nem do corpo feminino para acontecer como entidade biológica
ou material genético" (p. 42). O ministro fala que a viabilidade
genética dos embriõès não obriga o casal à transferência de todos
nos tratamentos de reprodução assistida, reconhecendo que a produ-
ção de embriões excedentes é contingência da fertilização in vitro.
Britto considera que, inexistindo "o dever legal do casal quanto a
esse cabal aproveitamento genético", restariam três alternativas
à Lei de Biossegurança: manter os embriões congelados ("pena
de prisão em congelados tubos de ensaio"), continuar o descarte
pelas clínicas ou seu aproveitamento como autoriza o artigo 5° da
lei (p. 58). O relator usa em seguida a analogia com o parâmetro de
morte encefálica e descarta a atribuição de personalidade jurídica
ao embrião situado nos marcos da Lei de Biossegurança com base
no argumento da ausência de cérebro:

Faltam-lhe todas as possibilidades de ganhar as primeiras
terminações nervosas que são o anúncio biológico de um
cérebro humano em gestação. [...] Se permanecer assim ines-
capavelmente confinado é algo que jamais será alguém. Não
tem como atrair para sua causa a essencial configuração jurídica
da maternidade nem se dotar do substrato neural que, no fundo,
é a razão de ser da atribuição de uma personalidade jurídica ao
nativivo. (p. 61, ênfase original)

O relator ratifica a afirmação antes provisória: "vida humana já
rematadamente adornada com o atributo da personalidade civil
é o fenômeno que transcorre entre o nascimento com vida e a
morte cerebral" (p. 62, ênfase original). E refuta a inconstituciona-
lidade do artigo 5° da Lei de Biossegurança. Segundo ele, a lei não
desrespeita os embriões, mas valoriza as pessoas doentes potenciais



beneficiárias da pesquisa. Destinar o embrião para pesquisa consiste
em dignidade: "Situação em que se possibilita ao próprio embrião
cumprir sua destinação de servir à espécie humana?" (p. 71).

Também a ministra Carmem Lúcia Rocha aborda a genética ao
discutir a tese daADI 3.510. Ela confunde como sinônimos embrião
e célula-tronco embrionária. Rocha designa a célula de substância
genética:

A substância humana aqui considerada consiste no que se denomi-
nou embrião, ou célula-tronco embrionária, que se origina após a
fecundação de um óvulo por um espermatozóide com a formação
da célula ovo, que contém em seu núcleo 46 cromossomos, sendo
23 originários do espermatozóide e os outros 23 do óvulo. Essa
célula, substância genética, é resultado da junção de outras duas
células humanas e tem a finalidade de gerar todos os tecidos de
um indivíduo adulto devido a sua pluripotencialidade. (p. 20)

Segundo a ministra, a pesquisa e o tratamento devem se basear
nos princípios da necessidade do experimento científico, da avaliação
dos potenciais e beneficios e do consentimento informado dos envol-
vidos, além da integridade do patrimônio genético: "integridade do
patrimônio genético, proibindo-se a manipulação em genes humanos
voltada para mudanças na composição do material genético com o
fim de melhorar determinadas características fenotípicas" (p. 21 e ss.).

A ministra defende que a utilização de células-tronco embrioná-
rias para pesquisa e tratamentos futuros valoriza a dignidade humana,
o que é preferível ao descarte:

Se a célula-tronco embrionária, nas condições previstas nas nor-
mas agora analisadas, não vierem a ser implantadas no útero de
uma mulher, serão elas descartadas. [...] Estaríamos não apenas
criando um lixo genético, como, o que é igualmente gravíssimo,
estaríamos negando àqueles embriões a possibilidade de se lhes
garantir, hoje, pela pesquisa, o aproveitamento para a dignidade
da vida. (p. 26).



Assim a ministra adota a retórica de que, sem a transferência
para o útero, o outro destino possível seria o lixo. Rocha pede mais
severidade no regramento da fiscalização das entidades dedicadas à
pesquisa e à manipulação de material genético. Nesse sentido, cita
o artigo 10 da Declaração dos Direitos sobre o Genoma Humano
da Unesco:

Nenhuma pesquisa ou suas aplicações relacionadas ao genoma
humano, particularmente nos campos da biologia, da genética e da
medicina, deve prevalecer sobre o respeito aos direitos humanos,
às liberdades fundamentais e à dignidade humana dos indivíduos
ou, quando for aplicável, de grupos humanos. (p. 3 l)

A ministra questiona que a Constituição impeça os doadores do
material genético a disporem de autonomia para consentir sobre o
aproveitamento das "células-tronco embrionárias" (sic), referindo-
-se à autorização para o uso de embriões congelados em pesquisa.
Ela adverte para não se exagerar quanto às prerrogativas atribuídas
ao embrião:

Também não se pretenda que a "liberdade" daquela substância
humana em estado de congelamento seja superior à daqueles
que a ele deram origem e que verão, nas condições legalmente
estipuladas, uma de duas alternativas: o descarte do material ou a
sua utilização para o que poderá vir a ser o bem da vida, por meio
da pesquisa e, quando sobrevierem os resultados científicos con-
solidados, do tratamento que a partir de então se terá. (p. 43-44)

Os embriões seriam "substância humana em forma de conge-
lamento", substância que não possui liberdade superior à daqueles
que a geraram. A ministra, portanto, nega a identidade de pessoa
ao embrião extracorporal e refere-se à genética no tocante à res-
trição de manipulação da substância humana. O embrião pode ser
substância genética humana, mas isso não lhe confere o estatuto
de pessoa.



Outra contribuição significativa para esse debate vem do ministro
Cezar Peluso, que debate a caracterização do embrião como pessoa:

Sua caracterização, em termos absolutos ou relativos, como pes-
soa, pois, a despeito de o código genético completo, enquanto
conjunto das disposições suficientes para, sob certa condição
externa, se desenvolver e transformar em ser humano autônomo,
já estar inscrito no embrião, não se pode reduzir a complexidade
da pessoa humana como organismo vivo e, sobretudo, como
sujeito de direito, ao aspecto puramente biológico de sua mera
completude ou perfeição genética. (p. 12)

Discordando da argumentação do grupo contrário ao uso de em-
briões em pesquisa, para Peluso a complexidade da pessoa humana
não se reduz à dimensão genética. Segundo o ministro: "embriões
isolados, que, posto corporifiquem patrimônio genético humano, não
têm vida no sentido e como objeto da tutela constitucional" (p. 13,
n. 16). O ministro afirma a tese de que "o reconhecimento da posse
desse material genético de pessoa não é suficiente para lhe fundar e
estender idêntico valor moral e jurídico" (p. 17).

Peluso destaca a importância da transferência do embrião para
o útero:

[...] sem [...] introdução do embrião em útero de mulher, o pro-
cesso não retoma o curso geneticamente programado e, pois, não
chega ao estágio em que pode atualizar-se a potência vital naquele
contida. Logo, a fixação do óvulo fecundado na parede uterina é
condição sine qua non de seu desenvolvimento ulterior e, como
tal, Constitui critério de definição do início da vida, concebida
como processo ou projeto. (p. 26)

Os embriões excedentes não são sujeitos de direito à vida, nem
têm a expectativa desse direito. Independentemente "das aptidões
virtuais inscritas no programa genético do embrião" antes que seja
implantado, não se pode falar de patemidade, apenas da disponi-



bilidade jmídica do casal sobre o embrião (p. 27). A doação com
fins de pesquisa após consentimento informado implica "autêntica,
automática e irrevogável renúncia ã faculdade de produzirem vida
a partir do material genético de que dispuseram" (p. 32). Peluso diz
que a interpretação com respeito ao embrião em laboratório levanta
o problema de outras técnicas como o DIU e a pílula do dia seguin-
te, "que provocam interrupção do fluxo contínuo do ciclo vital, que
deixa de seguir o curso autônomo geneticamente predeterminado
da evolução de uma subjetividade singular" (p. 34). A identidade
se adquire ao longo do ciclo vital; na interrupção, isso não ocorre.

Três ministros do STF acataram a tese da ADI 3.510, segundo
a qual a extração de células-tronco de embriões restantes de repro-
dução assistida feriria o direito à vida e o princípio da dignidade
humana. Os três ministros pleiteiam como fonte para células-tronco
a extração de um único blastômero, resguardando o embrião restante
a fim de evitar a destruição desses entes. Dois ministros se valeram
de argumentação genética para fundamentar suas posições: Carlos
Menezes Direito e Ricardo Lewandowski. O ministro Eros Grau
defende que o embrião em laboratório faz parte do gênero humano,
tendo a proteção de sua dignidade garantida pela Constituição, que
lhe assegura o direito à vida, e não se estendeu em argumentação
biológica nem genética.

O ministro Menezes Direito adverte contra diversos riscos im-
plicados na aplicação das técnicas de reprodução assistida:

Questões como seleção de sexo, comercialização de gametas e
embriões, diagnóstico genético pré-implantação, clonagem re-
produtiva, aperfeiçoarnento genético, cisão de embriões, criação
de embriões para fins de pesquisa e experimentos com quimeras
mostram que há um universo de possibilidades e riscos que não
pode ser desprezado. (p. 42)

Ele denuncia os riscos do diagn6stico genético pré-implantação
de embriões (PGD) em particular no tocante às dimensões eugênicas



dessa técnica "em que se torna possível selecionar geneticamente
aqueles que mereçam seguir adiante, descartando os demais porque
portadores de defeito genético" (p. 42). O ministro segue falando
da importância do tratamento jurídico dos desiguais como iguais:
"A busca da eugenia, da raça pura, do ser humano programado em
laboratórios, não é, certamente, um ideal para a humanidade. Ao
contrário, a diversidade que torna iguais os desiguais e transplanta
a noção de igualdade para o tratamento jurídico dos desiguais como
iguais na sua diversidade é um valor ético que não pode ser menos-
prezado" (p. 42).

Carlos Menezes Direito define o embrião como um indivíduo
desde a fecundação, argumentando a partir da continuidade da carga
genética:

O embrião é, desde a fecundação, mais precisamente desde a
união dos núcleos do óvulo e do espermatozóide, um indivíduo,
um representante da espécie humana, com toda a carga genética
(DNA) que será a mesma do feto, do recém-nascido, da criança,
do adolescente, do adulto, do velho. Não há diferença ontológica
entre essas fases que justifique a algumas a proteção de sua con-
tinuidade e a outras não. (p. 56). [...] A individualidade decorre
de sua distinção com o meio em que vive e de sua autonomia,
principalmente de seu projeto de individuação, de seu desenvolvi-
mento, de sua renovaçãoe atualização, através de uma atividade
orientada por um programa, o programa genético. (p. 56)

O ministro Direito denuncia a noção de estatuto intermediário
baseado em marcos temporais que não a fecundação como instru-
mental para a violação do embrião:

Há uma dificuldade lógica a desafiar o raciocínio que coloca
marcos temporais no desenvolvimento do embriãopara fixar o
início da vida após a fecundação, É que se de um lado reconhece
haver vida no embrião, mas uma vida ainda não humana, para
a qual não caberia a proteção do direito constitucional à vida,



de outro, entende não haver pessoa (personalidade) no embrião,
mas lhe reconhece a proteção da dignidade da pessoa humana.
[...] Essa engenhosa solução é compartilhada por boa parte do
.mundo ocidental para justificar a violação do embrião: um estatuto
intermediário, fundado em uma dignidade também intermediária,
geralmente associada à ausência de capacidade moral
(P.  56-57)                                  ou  rac iona l .

O ministro fundamenta que a personalidade do embrião é um
atributo da vida: 'E, pois, a vida que regulará a proteção merecida
pelo embrião. Não me parece razoável afirmar
nalidade não é vida humana, como que a vida sem perso-

se a personalidade é que atribuissea condição de vida e não que fosse um atributo dela" (p. 59).
Em seguida fundamenta o direito h dignidade na existência da

constituição genética do futuro indivíduo no embrião e do patrimônio
e  "  "g netlco da humanidade:

O embrião é vida humana. Uma vida que se caracteriza pelo
movimento de seu próprio e autônomo desenvolvimento [...]
O embrião já traz em si toda a carga genética do futuro ser que
originará. E mais: traz em si o próprio patrimônio genético da
humanidade, toda a sua potencialidade e toda a sua diversidade
[-..], pelo que sua destruição é muito mais até que a interrupção de
uma vida; é o descarte da diversidade, da nossa própria origem,
da base que nos sustenta corno espécie. (p. 59)

A argumentação do ministro Menezes Direito parte do direito à
vida e considera a personalidade um atributo secundiio. A consti-
tuição genética do embrião e o patrimônio genético da humanidade
são os fundamentos para essa definição de vida.

O ministro Ricardo Lewandowski reconhece estarem as pesquisas

com c~ulas-tronco embrion,a~.as no centro de polêmicas, "porque a
obtençao desse material genetico exige a des " ~
vivo" (p. 5) e "porque podem levar s~ ~---- trt~lçao de um organismo

, ,- ~~ vres ae qualquer controle, aresultados desconhecidos, colocando em risco a própria e " ~ 
xlstencla da



espécie humana" (p. 6). Com respeito ao progresso da ciência, Lewan-
dowski cogita direitos de quarta geração na busca pela proteção contra
"manipulações genéticas", a invasão de privacidade pelo totalitarismo
e a burocracia estatal e privada. Propõe balizas na área de bioética e
de direitos humanos sem prejuízo da liberdade depesquisa (p. 13).
Cita documentos internacionais como A declaração universal sobre o
genoma humano e Os direitos humanos. O artigo 1 dessa declaração da
Unesco reivindica o respeito merecido pelo genoma humano, definido
como "patrimônio da humanidade", por constituir "a base da unidade
fundamental de todos os membros da família humana, bem como de
sua inerente dignidade e diversidade" (art. 1) (p. 15).

De modo original em relação a seus colegas e aos especialistas
expositores no STF, o ministro Lewandowski defende que a vida
começa na concepção, fundamentado nos tratados internacionais em
vez da justificativa com base biológica. Ele assinala a variabilidade
de posições sobre o começo da vida no campo da ciência. Cita, da
Convenção Americana de Direitos Humanos: "Toda a pessoa tem
direito que se respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido
pela lei e, em geral, desde a concepção" (apud voto p. 21, ênfase
original). Ele situa o foco do debate no direito à vida: "direito à
vida entrevisto como um bem eoletivo, pertencente à sociedade
ou mesmo à humanidade como um todo, sobretudo tendo em conta
os riscos potenciais que decorrem da manipulação do código ge-
nético humano" (p. 23, ênfase original). Ao debater o postulado da
dignidade da pessoa humana, o enfoque do ministro ultrapassa as
pesquisas com células-tronco e o estatuto do embrião para abranger
a reprodução assistida e manipulações genéticas de modo amplo:
"a disciplina das pesquisas genéticas e das ações de todos os seus
protagonistas" (p. 32).

Lewandowski comenta, sobre a indefinição do conceito de in-
viabilidade dos embriões na Lei de Biossegurança: "a redação do
referido dispositivo permite que lhe seja conferida a mais elástica



das interpretações, ao arbítrio do médico, do biólogo, do geneticista
ou mesmo do técnico de laboratório encarregado da realização do
diagnóstico pré-implantacional" (p. 43).

O ministro atribui poderes amplos à técnica do diagnóstico
genético pré-implantacional _ "detectar a presença de anomalias
genéticas ou a possibilidade de desenvolvimento de moléstias graves,
incuráveis"- e cita os questionamentos de Renata da Rocha, "tem-se
verificado que tal prática vem sendo utilizada como um meio para
a escolha de determinados traços genéticos, como por exemplo, a
escolha do sexo do bebê, a cor de sua pele, o seu coeficiente inte-
leetual, entre outros atributos" (apud, p. 45, ênfase acrescentada).
Lewandowski encampa um argumento que atribui poder ao PGD
de descobrir caracteristicas que não são testáveis geneticamente,
corno o coeficiente intelectual e a cor da pele. O ministro repete a
denúncia da eugenia, sendo, o ntrole ae qualidade dos embriões,

"CO ~
incompatível com o Estado Democrático de Direito, cujo ceme

o respeito à dignidade humana, que impede taxativamente todo
tipo de discriminação', (p. 45, ênfases originais).

Lewandowski cita legislação internacional que proíbe discri-
minação pelo patrimônio genético: "Pelos mesmos motivos é que
a supra referida Convenção dos Direitos do Homem e da Biomedi-

- cina do Conselho da Europa proíbe, no art. 11, qualquer forma de
discriminação decorrente do patrimônio genético de uma pessoa"
(p. 46). Por fim ele comenta o Decreto 5.591, de 22 de novembro
de 2005, que regulamenta dispositivos da Lei de Biossegurança e
define os embriões inviáveis. Esse decreto teria sido complementa.
do por instruções normativas das autoridades sanitárias, instruções
essas mutáveis e "sem qualquer intervenção dos representantes da
cidadania congregados no Parlamento" (p. 46), outro ponto de crítica
para Lewandowski.

O ministro aponta outros problemas referentes à constitucionali_
dade do artigo 5° da Lei de Biossegurança: "quando examinado sob



o prisma do princípio da isonomia, estampado no art. 5o, II, da Carta
Magna, o qual searrima no postulado da dignidade da pessoa humana
e tem como uma de suas vertentes o axioma da não-discriminação"
(p. 47). Lewandowski acusa de discriminação a permissão de destruir
embriões a partir de três anos de congelamento:

O discrímem empregado pelo legislador, para permitir a destrui-
ção de embriões a partir dos três anos de congelamento afigura-se
infundado, sem sentido e destituído dejustificativa razoável, pois
não há qualquer explicação lógica para conferir-se tratamento
diferenciado aos embriões tendo em conta apenas os distintos
estágios de criopreservação em que se encontram. (p. 48)

Coerentemente, os três ministros que acataram a tese da ADI
3.510 tratam dos embriões restantes de reprodução assistida como
dotados de personalidade e detentores do direito à vida, bem como
de serem protegidos da discriminação.

As referências a dados biológicos se reduziram no debate pelos
juízes do STF em contraste com a tônica da audiência pública dos
cientistas. Quem argumenta usa termos fortes, inclusive a proteção
do genoma humano como patrimônio e a proibição de discrimina-
ção com base em características genéticas. Ministros com posições
opostas no tocante ao uso de embriões para pesquisa evocaram a
proteção do genoma humano como patrimônio, um dado da genética
construído como sagrado.

A audiência pública da ADPF 54: antecipaçáo de parto de
anencéfalo

AArguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 54
(ADPF 54) foi proposta ao Supremo Tribunal Federal pela Confedera-
ção Nacional de Trabalhadores da Saúde. AADPF 54 quer assegurar
às gestantes de feto anencefálico o direito de se submeterem à anteci-
pação terapêutica de parto, e garantir aos médicos o direito de realizar



esse procedimento, uma vez atestada essa anomalia incompatível com
a vida, sem necessidade de autorização prévia judicial. O diagnóstico
de anencefalia deve ser confirmado por um segundo exame antes da
intervenção conforme essa proposta (Fernandes, 2007).

A anencefalia decorre de uma falha no desenvolvimento do
embrião quando não se fecha o tudo neural. O feto que venha a
se desenvolver não apresenta os hemisférios cerebrais, e a parte
remanescente do encéfalo fica exposta, sem a cobertura de ossos ou
pele. São conhecidos vulgarmente como bebês sem cérebro. Muitas
vezes a gestação não chega a termo, e quando isso ocorre, o bebê na
maioria das vezes nasce morto ou tem sobrevida inferior a 24 horas
(Femandes, 2007).

A petição inicial da ADPF 54 diferencia antecipação terapêutica
de parto de feto anencefálico de aborto, argumenta a partir da invia-
bilidade do feto para a vida extrauterina. Com respeito ao mérito, ou
seja, os preceitos fundamentais violados, a arguição volta-se para o
estado da gestante, cuja situação seria análoga à tortura. A mulher
teria violada a sua dignidade de pessoa humana ao ser diagnosticada
e impedida de escolher se quer manter a gestação até o final. Outros
preceitos violados seriam a autonomia da vontade e o direito à saúde,
uma vez que essa gestação implica riscos.

O relator daADPF 54, ministro Marco Aurélio Mello, em 2004,
deferiu medida liminar reconhecendo o direito da gestante à ante-
cipação terapêutica de parto de anencéfalo em lO de julho de 2004,
medida que foi revogada pelo plenário do Supremo em 20 de outu-
bro do mesmo ano (Fernandes, 2007). O caso aguarda julgamento.
Atribuiu-se a demòra do relator para convocar a audiência pública à
postura de aguardar a decisão final do STF sobre a ADI 3.510.

A audiência pública ocorreu em quatro sessões: na primeira,
em 26 de agosto de 2008, estiveram representantes de movimentos
religiosos (CNBB, Associação Nacional Pró-Vida e Pró-Família,
Associação Médico-Espírita do Brasil, Católicas pelo Direito de



Decidir, IURD). Na segunda sessão (em 28/08) houve uma maioria
de representantes de associações científicas, mas também esteve
presente o deputado Luiz Bassuma, presidente da Frente Parlamentar
em Defesa da Vida, e a professora doutora Lenise Aparecida Martlns
Garcia, presidente do Movimento Nacional da Cidadania em Defesa
da Vida- Contra o Aborto. Na terceira (4/09) e quarta sessões (16/09)
estiveram presentes, na maioria, representantes da sociedade civil,
com destaque para o Ministro da Saúde, José Gomes Temporão, na
terceira sessão, e da Ministra da Secretaria Especial de Políticas
para as Mulheres, Nilcéa Freire, na quarta sessão. A análise dos
depoimentos baseia-se na transcrição da audiência pública, dividida
conforme os dias das sessões?

Dos 27 expositores, 11 tinham posições pró-vida, contrárias à
antecipação de parto de anencéfalo proposta pela ADPF 54, e 16
assumiram posições pró-escolha. Houve poucas menções diretas a
aspectos referentes à genética (genes, cromossomas ou DNA) nas
exposições.

Na primeira sessão (26/08), o representante da CNBB, padre Luiz
Antônio Bento (Assessor Nacional da Comissão Vida e Família e
Comissão de Bioética da CNBB), contestou a tese da ADPF 54 argu-
mentando pela ausência de morte cerebral e pela presença de genoma
humano no feto: "como o feto tem o genoma humano, todos os dados
genéticos estão presentes na vida desse indivíduo, mas, como o feto
pode nascer vivo, mas, como a criança não está em morte encefálica,
a premissa da ADPF não tem embasamento" (26/08, p. 6). O repre-
sentante da CNBB usa os argumentos mais repetidos com respeito
ao estatuto do embrião de laboratório: a presença de DNA humano
individual e a definição do termo da vida como a morte encefálica.

O médico e professor Rodolfo Acatauassú Nunes é presidente da
Associação Nacional Pró-Vida e Pró-Família e esteve entre os exposi-

3 Agradeço a Debora Diniz e à ONG Anis - Instituto de Bioética, Direitos Humanos e
Gênero, por terem me facilitado o acesso à transcrição das quatro sessões da audiência.
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e sua assocmção com polimorfismo genético, que pode resultar em
anencefalia: "avaliação de polimorfismo genético nas crianças com
anencefalia e sua relação com os passos metabólicos do ácido fólico
e à verificação do efeito da fortificação do ácido fólico nas formas
C   "brocas dos defeitos de tubos euraas, em especial da anencefalia"

n
(26/08, p. 17). Ele argumenta, a partir de dados filogenéticos, isto é,
relativos ao desenvolvimento das espécies minais, que deve exlstar

a  . .  

um grau de consciência primitiva e capacidade
de vida relacionaino anencéfalo:

Por uma lógica filogenética desse núcleo da consciência estar
situado nas partes mais inferiores, sendo o encéfalo a córtex que
enriquece esse "núcleo básico", então não se pode qullatar com

a  "toda certeza o grau de relação dela com a parte mais complexa
do mundo exterior, que possivelmente não exista. Mas existe um
certo grau de consciência primitiva (26/08, p. i 9)

A impossibilidade de avaliar Com certeza a inexistência de consci-ê  .ncla no anencéfalo (um dos pontos que definem a morte encefálica,
cf. Penna, 2005), característica que resultaria em impossibilidade de
vida relacionai, seria o argumento para rejeitar a antecipação de parto
proposta pela ADPF 54.

Outra exposição que invoca referentes sobre genes e anencefalia,
na sessão com representantes das religiões, parte da médica Irvênia
Luíza de Santis Prada (Associação Médico-Espírita do Brasil). Ela
cita o biólogo Rupert Sheldrake: "Os genes não dispõem de progra-
mas para rnorfogênese, ou seja, para desenvolvimento das formas ou
órgãos que exercem funções lologlcas. Em organismos vivos, essab.     

morfogênese é orientada por campos morfogenéticos extrafisicos
não-locais" (26/08, p. 27). Ela defende que os genes não dispõem de
programas para desenvolvimento dos órgãos que exerçam funções
b,  *1ologlcas porque haveria urna dimensão extrafisica: "Essa dimen-



são extrafisica de atuação no local é chamada [...] de 'consciência'"
(26/08, p. 27). A consciência seria uma dimensão extrafísica exterior
ao córtex: "O indispensável substrato da consciência localiza-se fora
do córtex cerebral" (26/08, p. 28). Argumentando de modo semelhan-
te ao Dr. Rodolfo Acatauassú Nunes, ela afirma que a consciência não
estaria no córtex, estrutura ausente nos anencéfalos. Para o propósito
deste texto, porém, salienta-se o fato de essa expositora afastar a
importância dos genes para a morfogênese.

Nesse dia, a última intervenção que relaciona genes no debate
sobre aborto de anencéfalo é feita pela médica Marlene Rossi Seve-
rino Nobre, presidente da Associação Médico-Espírita Internacional
e da Associação Médico-Espírita do Brasil. Citando o livro A caixa
preta de Darwin, ela afirma que a célula foi planejada por uma
inteligência superior. Essa inteligência superior teria "outorgado" a
vida, para tanto a médica cita evidências: "se vamos falar de motivos
pelos quais nós encaixamos na vida outorgada, nós temos as ligações
covalentes, as ligações gene/proteína, a estruturação topológica de
carga, e assim por diante" (26/08, p. 30). A teoria apresentada pela
médica espírita é conhecida como teoria do design inteligente. As
ligações gene/proteína seriam indícios que provam a concessão da
vida por um ser superior, por isso a impossibilidade de fazer cessar
a vida com a antecipação do parto de anencéfalo.

Na segunda sessão de 28/08, composta principalmente por re-
presentantes de associações científicas, o médico Heverton Neves
Pettersen representante da Sociedade Brasileira de Medicina Fetal
associa a origem da anencefalia a componentes genéticos: "Por que
ocorre esse defeito de fechamento? A questão técnica- se é devido à
parte genética ou alimentar- ainda não foi completamente definida"
(28/08, p. 14).

Nessa mesma sessão, falou o deputado federal Luiz Bassuma,
presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Vida - Contra o
Aborto, e espírita kardecista. O deputado argumenta pelo direito



inviolável à vida previsto na Constituição para rejeitar a tese da
ADPF 54, usando o argumento da formação do DNA individual na
fecundação como marco de início da vida:

Então, no início da formação, porque, hoje, se conhece a respeito
desde o momento da fusão do espermatozóide ao óvulo, aquele
momento mágico, [...] a mulher [...] passa a ter uma única célula
[...] que não é nem o DNA do homem que forneceu o esper-
matozóide e nem o DNA da mulher que forneceu o óvulo, é o
DNA de um novo ser humano que todos os sete bilhões de seres
que vivem na terra, hoje, têm o seu DNA específico e nunca se
repetiu essa coisa maravilhosa. [...] A vida tem esse princípio
exato. (28/08, p. 29)

No argumento do deputado, aparece o DNA como essência da
vida e da identidade do ser humano.

Por fim, ainda nessa sessão, o médico geneticista Salmo
Raskin representante da Sociedade Brasileira de Genética Médica
explica que, na maioria dos casos a origem da anencefalia é mul-
tifatorial, com associação de componente genético e componente
ambiental. Com respeito ao aspecto genético: "A anencefalia pode
estar associada a problemas cromossômicos, como a trissomia do
cromossomo 18, 13, triploidias e alterações estruturais. Ela pode
estar associada a mais de vinte síndromes genéticas" (28/08, p.
33-34). Ele salienta a dificuldade em obter órgãos de anencéfalo
para transplante, porque estão já estão lesionados pela hipóxia
(falta de oxigênio). Por fim, Raskin apresenta o papel do médico
geneticista: "É o aconselhamento genético. (...) É um processo de
comunicação que lida com os problemas associados à ocorrência
ou à possibilidade de ocorrência de um distúrbio genético em
uma família" (28/08, p. 35), pois existem riscos desse distúrbio se
repetir. No depoimento desse médico, a referência a genética diz
respeito exclusivamente ao aspecto clínico e à possibilidade de
transmissão hereditária.



Na terceira sessão da audiência pública (4/09), houve o depoi-
mento do ministro da saúde José Gomes Temporão. Temporão infor-
mou as políticas do ministério da saúde acerca dessas doenças, em
particular o pré-natal, e comentou sobre a relação entre anencefalia
e genética: "para prevenção de distúrbios de fechamento do tubo
neural o Ministério da Saúde promove ações eficazes, como a adi-
ção de ácido fólico a alimentos da cesta básica. No entanto, mais da
metade dos casos de anencefalia apresenta outras causas, que podem
ser genéticas, ambientais ou congênitas" (4/09, p. 5).

Nessa mesma sessão, falou Claudia Werneck da ONG Escola
de Gente, que se ocupa da inclusão social das pessoas portadoras de
deficiência fisica. Essa ONG se coloca contra o aborto eugênico para
impedir o nascimento de pessoas deficientes, e por isso participou
de encontros sobre antecipação terapêutica de parto:

Nosso objetivo foi colaborar para que não houvesse o risco de
que síndromes genéticas e congênitas, que geram múltiplas mal-
formações consideradas graves [...] fossem incluídas na mesma
categoria de incompatibilidade com a vida, a partir da qual se
discute, hoje, a antecipação terapêutica do parto. (4/09 p. 13)

Ela não considera a anencefalia uma deficiência fisica, pois na
primeira não há expectativa de vida extrauterina. Nesse sentido,
sua posição se confrontou com a de vários expositores pró-vida que
qualificavam a anencefalia de deficiência.

Ainda nesse dia, a Dra. Ieda Therezinha do Nascimento Verreschi,
médica especialista em endocrinologia, representando a Associação
para o Desenvolvimento da Família, abordou fatores epigenéticos
- isto é, a ação do meio ambiente sobre o funcionamento genético
- que levam à formação de fetos anencefálicos: "0 outro fator é a
questão do controle do ácido fólico. Ele é essencial para a síntese
dos precursores, que fazem a síntese e metilação do DNA" (4/09, p.
25). Ela foi mais uma a lembrar da importância do ácido fólico na
prevenção da anencefalia por conta de seu papel na síntese de precur-



sores do DNA. Embora essa expositora tivesse orientação contrária
à tese da ADPF 54, sua referência ao DNA foi clínica, desligada da
identidade do feto.

A última referência à genética, nessa sessão, não veio de um
especialista, mas do marido de uma gestante de anencéfalo, o genitor
desse feto, convidado a falar sobre sua experiência. Ailton Maranhão
de Almeida conta da perplexidade diante dessa "tragédia" (sic) e da
expectativa de um trauma maior se a esposa "optasse em ficar com
a criança". Ele se perguntava pela origem da doença: "será que o
defeito está no marido? Será que está na mulher? Será que o defeito
é genético? Será que o defeito é no sangue?" (4/09, p. 43). A menção
diz respeito à origem da doença e não à identidade do feto.

Na última sessão da audiência, em 16/09, não houve referência
explícita a questões genéticas no que tange à anencefalia ou à iden-
tidade de fetos.

Considerando as referências à genética que surgem no material
analisado da ADPF 54, elas aparecem de forma mais esparsa do que
no material da ADI 3.510. São de três tipos basicamente: a maior parte
vai abordar genética e referentes correlatos (genes, DNA, cromosso-
mas) com respeito à origem da anencefalia. As diversas referências ao
ácido fólico como fator de prevenção vão nesse sentido, bem como
a comparação com outras síndromes genéticas, incompatíveis com
a vida ou não. O segundo tipo, muito mais reduzido, repete o argu-
mento da fecundação como início da vida e surgimento de um novo
indivíduo original por conta de sua constituição genética. O DNA,
ou genoma, surge como essência do indivíduo. Apenas dois exposi-
tores recorreram a esse tópico, não por acaso um dos representantes
da CNBB e o deputado Luiz Bassuma que, além de presidente da
Frente Parlamentar em Defesa da Vida - Contra o Aborto, é espírita
kardecista. Esse argumento é constantemente invocado por adeptos
desses grupos religiosos, porém foi usado por apenas dois exposito-
res dentre os onze de orientação pró-vida que questionaram a ADPF



54, enquanto foi usado por sete dos onze especialistas pró-vida na
audiência pública da ADI 3.510. O terceiro tipo é o mais inusitado
e vem das duas representantes da Associação Médico-Espírita do
Brasil: nessas exposições os genes são apresentados de forma se-
cundária a elementos do plano espiritual, quando se coloca que a
consciência está em uma dimensão extrafisica, ou se evoca a teoria
do design inteligente para afirmar que a vida foi outorgada por uma
inteligência superior, usando a evidência das ligações gene-proteína.
Nos dois últimos tipos, a genética aparece como um dado de reforço
a um argumento metafisico anterior sobre a constituição essencial do
humano ou sua criação por seres superiores, e menos como ciência
da hereditariedade. Na ADPF 54, o ponto-chave para a definição da
humanidade do feto era a presença ou não de consciência, um ponto
mais associado ao cérebro que ao DNA.

Condusáo
Quando se compara o material analisado no processo da ADI

3.510, desde a petição, iniciai, a audiência com os cientistas e o
julgamento no Supremo, com o material da petição e audiência
pública da ADPF 54, constatam-se menos referências à genética na
última. O que ressalta a diferença de argumentação quando se fala
de fetos anencefálicos e de embriões de laboratório é a ênfase nos
dados genéticos com respeito aos embriões. No caso da anencefalia,
apenas o representante da CNBB e o deputado presidente da Frente
Parlamentar em Defesa da Vida- Contra o Aborto evocaram a vida a
partir da concepção, quando se forma a constituição genética de um
novo indivíduo. Quase todos os outros expositores mencionaram ge-
nética e cromossomas para explicar a origem da anencefalia, mas não
para assegurar um estatuto de pessoa humana plena. No anencéfalo,
há mais elementos caracterizando a forma de pessoa e a capacidade
de vida relaciorial, por isso o dito dado genético perde relevância.
Quando o objeto é o embrião extracorporal, os expositores pró-vida



atribuem a autonomia imediata do embrião à sua constituição genética
individual, um programa que permite vida relacionai até no sentido
de secretar proteínas desde a fecundação.

A consciência como sede da humanidade é o argumento principal
no debate sobre a antecipação de parto de anencéfalo, tanto que dois
expositores localizaram a sede da consciência em outra parte que
não o córtex, ausente nesse caso. Também os favoráveis ao uso de
embriões para extração de células-tronco afirmam que o substrato
fisico da consciência começaria em fase mais avançada. Nessa dire-
ção, foi o voto do relator Carlos Ayres Britto, ao dizer que o embrião
congelado era algo, mas não alguém.

Os movimentos pró-vida argumentam que a vida se inicia na
fecundação, fundamentando o estatuto pleno de pessoa humana
na constituição genética específica formada na união dos gametas.
Esse argumento remete à ideia de DNA como essência humana, já
identificada por Salem em artigo sobre inseminação artificial com
doador. Essas técnicas reforçam a genetização do ser humano e das
relações familiares. Assim, os genes seriam uma nova metáfora da
natureza, corporificando a verdade essencial do ser humano, algo
que sobredetermina a sua vontade (Saleta, 1995). A referência a um
embrião dotado hereditariamente de dons artísticos ou à capacidade
de o diagnóstico pré-implantação aferir o coeficiente intelectual
exemplifica a noção de destino genético presente no embrião (Stra-
thern, 1992). Com a técnica de identificação de genes, criou-se na
imaginação popular a ideia de destino genético para conceitualizar
as pessoas: a pessoa marcada por seus genes para desenvolver uma
dada potencialidade. Hoje, a busca por origens genéticas visa escla-
recer esse destino. As indagações sobre as origens antes dirigidas ao
parentesco agora voltam-se para o genoma do indivíduo. Se há um
programa genético, elimina-se a ideia do acaso no desenvolvimento
pessoal, a essência da individualidade estando aí contida (Strathern,
1992: 177-80).



Ao argumentar se embriões de laboratório ou fetos anencefálicos
teriam o direito à vida, vários marcos biológicos do desenvolvimento
são evocados a fim de estabelecer se a condição humana estaria ou
não presente. Tal busca de marcos estruturais fixos para a condição
de pessoa é própria da cosmologia ocidental (Conklin & Morgan,
1996), o que mostra o valor da natureza como fundamento da con-
dição de pessoa

De modo geral, o debate reitera a biologia como base para
prescrições de ordem social, aspecto característico da cosmologia
ocidental moderna (Laqueur, 1992) Mesmo os que argumentam
por um plano extrafisico da consciência remetem a esse referente.
Reside aí a importância dos especialistas da biologia em todas as
fases de ambos os processos, pois são tomados como especialistas:
são porta-vozes da natureza (Latour, 2000). Esse aspecto é parcial-
mente rompido nos julgamentos, quando outros peritos, agora do
Judiciário, entram em cena.

Segundo Saleta (1997), a caracterização do embrião como pessoa
com base em critérios biológicos oculta relações sociais, particularmen-
te as de parentesco, no caso a relação com a gestante, representando-o
em termos do ideal de indivíduo. Isso está explicitado nos exemplos em
que o zigoto apresenta capacidade de comunicação através da secreção
de proteínas, ou nas provas fisiológicas da capacidade relacionai do
anencéfalo. Os valores naturalistas na descrição de embriões e fetos
como seres humanos essenciais em termos bíológicos - conforme se
vê em diversas expressões acima, que alegam o caráter de sujeito in-
dividual da espécie humana ao zigoto, desde a fecundação até a morte
- integram a cosmologia ocidental moderna e são poderosa arma na
retórica pró-vida. O debate do aborto é estruturado de forma a opor
os direitos de dois ditos indivíduos: o feto e a gestante. Nesse sentido,
essa oposição se assemelha ao conceito de cismogênese complementar
(Bateson, 1958), pois a atribuição de direitos a um implica a destituição
de direitos do outro.



Vários atores religiosos estão em cena. Estes são os que mais sa-
lientam seus dados como científicos a fim de ganhar legitimidade no
campo jurídico, o que revela o discurso científico com mais peso no
mercado linguístico (cf. Bourdieu, 1996) do que o discurso religioso.
Por outro lado, exemplos revelam a sacralização dos dados naturais,
como a declaração da Unesco sobre o genoma humano, que propõe a
intangibilidade do patrimônio genético humano, e diversas menções
espiritualizadas a características de embriões e fetos. Reivindica-se o
estatuto de sujeito para tais entes. O relator da ADI 3.510, o ministro
Carlos Ayres Britto, já havia observado: "o inviolável é, para o Direi-
to, o que o sagrado é para a religião" (voto, p. 26). No direito, a vida
humana deve ser inviolável, portanto sagrada. Noções de vida sagrada
no embrião e no feto anencefálico remetem a abordagens de Mauss
(2003) e Durkheim (1989) sobre o poder contido em objetos mágicos.
Durkheimjá havia apontado o indivíduo como o centro da religião mo-
derna, que cultua o ser humano em abstrato nas sociedades ocidentais,
hipótese que refletida na afirmação do indivíduo como valor (Dumont,
1992). Se a natureza biológica humana é sacralizada, conforme se
depreende na declaração da Unesco do genoma como patrimônio da
humanidade, o debate sobre a legalidade da pesquisa com embriões
humanos de laboratório e a antecipação de parto de feto anencefálico
revelam que esse caráter sagrado advém dos indivíduos humanos.
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