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ROL DE CATEGORIAS 

Rol de categorias que a autora considera estratégicas à compreensão do seu 

trabalho, com seus respectivos conceitos operacionais. 

Biodireito é o ramo do Direito que regulamenta a aplicação das biotecnologias e 

seus reflexos na vida humana, na integridade física e psíquica do homem, e, mais 

genericamente, sobre a espécie humana e o meio ambiente, fundado, 

principalmente, nos princípios constitucionais1.  

Bioética é a reflexão ética acerca das condutas humanas e suas consequências 

sobre a continuidade da vida na Terra, e especificamente sobre a vida humana, à luz 

dos valores morais e fundada em diversas áreas do conhecimento2.  

Biotecnologia é o conjunto de técnicas que produzem, modificam ou melhoram 

produtos, plantas ou animais, utilizando organismos vivos ou partes deles3.    

Biomedicina é o estudo da vida e do bem-estar do homem, intervindo quando 

necessário à cura, com o fito de melhorar a qualidade da vida humana4.  

Dignidade da Pessoa Humana consiste no valor próprio de cada ser humano, em 

razão do qual o Estado e a comunidade devem igual respeito e igual consideração a 

todos os seres humanos5. 
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Direito à Vida é a liberdade de viver e a defesa da vida, que abrange duas 

dimensões: positivamente, garantia dos meios para que a pessoa continue viva e, 

negativamente, proibição da interrupção da vida por parte de terceiros e do Estado6.   

Embrião Humano é o ser humano em desenvolvimento desde a fusão entre o 

ovócito e o espermatozoide até a fase da organogênese, incluindo as categorias 

ovócito ativado, ovócito penetrado, zigoto, mórula, blastocisto, gástrula e nêurula, e 

que se estende aproximadamente até oitava semana após a fecundação7.   

Estado Laico é aquele que não adota uma religião como oficial e que respeita e 

protege igualmente seus membros independentemente de seu credo8.  

Fertilização in vitro consiste no processo complexo de fusão entre o ovócito e o 

espermatozoide em laboratório, que se inicia com o contato entre eles e culmina 

com a mistura de seus cromossomos na metáfase da primeira divisão mitótica, 

                                                                                                                                        

os desafios da biotecnologia. In: SARMENTO, Daniel; PIOVESAN, Flávia (coord). Nos limites da 
vida: Aborto, clonagem humana e eutanásia sob a perspectiva dos direitos humanos. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2007. p. 236-237. 

6
 Conceito operacional por composição da doutoranda com base em SILVA, José Afonso da. Curso 

de direito constitucional positivo. 9 ed. São Paulo: Malheiros, 1992. p. 182. 
7
 Conceito operacional por composição da doutoranda com base nas obras FLAMIGNI, Carlo. La 

questione dell’embrione: Le discusioni, le polemiche, i litigi sull’inizio della vita personale. Milão: 
B.C.Dalai, 2010. p. 55; 59; 61; FLAMIGNI, Carlo. Nuove acquisizioni in embriologia: lo sviluppo 
della struttura embrionale. In: MORI, Maurizio (org.) Quale statuto per l’embrione umano: 
problemi e prospettive. Milão: Politeia, 1992. p. 17; FLAMIGNI, Carlo; LAURICELLA, Emanuele. 
“Dichiarazione sull’embrione”. In: MORI, Maurizio (org.). Quale statuto per l’embrione umano. 
Problemi e prospettive. Milão: Politeia, 1992. p. 142; LAURICELLA, Emanuelle. Presentazione 
della Dichiarazione sull’embrione. In: MORI, Maurizio (org.). La bioetica: questioni morali e 
politiche per il futuro dell’uomo. Milão: Politeia, 1991. p. 137-138; MOORE, Keith L.; PERSAUD, T. 
V. N.. Embriologia clínica. 8 ed. Tradução de Andrea Monte Alto Costa et al. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2008. p. 2. Título original: The Developing Human: Clinically Oriented Embryology; ZATZ, 
Mayana. Genética: escolhas que nossos avós não faziam. São Paulo: Globo, 2011. p. 196. 

8
 Conceito operacional por composição a partir das palavras de FERRAJOLI, Luigi. Laicidad del 

derecho y laicidad de la moral. In: FERRAJOLI, Luigi. Democracia y garantismo. Tradução de 
Perfecto A. Ibánes et al. Madrid: Trotta, 2008. p.135-136: “El derecho y el Estado (...) no encarnan 
valores morales, ni tienen la tarea de afirmar, de sostener o de reforzar la (o bien una determinata) 
moral o una determinada cultura, religión o ideología, ni siquiera de tipo laico o civil. (...) La tarea 
del Estado y del derecho es solamente la de tutelar a las personas garantizándoles la vida, la 
dignidad, la liberdad, la igualdad y la convivencia pacífica (...).” Tradução pela doutoranda: “O 
direito e o Estado (...) não encarnam valores morais, nem têm a tarefa de afirmar, de sustentar ou 
de reforçar a (ou melhor uma determinada) moral ou uma determinada cultura, religião ou 
ideologia, nem sequer do tipo laico ou civil. (...) A tarefa do Estado e do direito é somente a de 
tutelar as pessoas, garantindo-lhes a vida, a dignidade, a liberdade, a igualdade e a convivência 
pacífica (...).” 



 

abrangendo também a posterior transferência de embriões em virtude de problemas 

tubários9. 

Laicidade é a propriedade do que é fundado em princípios que possam ser 

reconhecidos por todos os indivíduos e é independente de crenças religiosas ou 

ideológicas10. 

Pré-embrião é ser humano que se encontra na fase de desenvolvimento entre a 

fecundação do ovócito pelo espermatozoide e a diferenciação celular, que ocorre por 

volta do décimo quarto dia após a fecundação. Essa categoria inclui as fases: 

ovócito ativado, ovócito penetrado, oótide, zigoto, mórula e gástrula11. 

Política Jurídica é a disciplina que tem como objetivos a reflexão crítica sobre o 

direito vigente e a busca de soluções, nas fontes formais e informais, para os casos 

em que o direito posto não é o adequado, com base em critérios racionais de justiça, 

utilidade e legitimidade12. 

Pluralismo consiste no fato de as Sociedades, principalmente ocidentais e 

contemporâneas, serem constituídas por vários grupos, que são formados 

livremente por seus membros a partir de necessidades, concepções de vida, ideias, 
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religiões, tradições, posicionamentos políticos, interesses culturais e esportivos 

comuns, e que coexistem na mesma estrutura social13. 

Reprodução Humana Medicamente Assistida consiste na orientação médica em 

relação à procriação humana e nas práticas biomédicas de manipulação dos 

espermatozoides, ovócitos e Pré-embriões em laboratório, com a finalidade de 

auxiliar pessoas que não podem ou não conseguem ter filhos de forma natural14. 

Status é um dos sentidos atribuídos ao verbo estar, especificamente estar em uma 

determinada situação, que não foi escolhida pelo indivíduo que nela se encontra, 

mas é uma condição considerada natural ou cultural15. 
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RESUMO 

Consiste a Bioética na reflexão a respeito das intervenções humana e biotecnológica 

sobre a vida de todos os seres vivos, e, em particular, sobre a vida dos seres 

humanos. Por ser uma análise valorativa, fundamenta-se em determinadas 

ideologia, corrente filosófica, religião ou concepções pessoais. Destacam-se duas 

influentes correntes bioéticas: a católica e a laica. O Biodireito, ramo do Direito, 

destina-se a regulamentar a conduta humana e a aplicação da biotecnologia sobre a 

vida. A produção do Biodireito não consegue acompanhar a evolução da ciência, 

seja devido à rapidez do desenvolvimento científico, seja pela dificuldade de se 

formar a representação social acerca dessas intervenções sobre a vida. É 

importante o papel da Política Jurídica na formação do Biodireito, auxiliando, com 

sua análise, para que cada Sociedade encontre a melhor forma de regulamentar 

essas questões de acordo com seus anseios e necessidades. Os princípios 

constitucionais da Laicidade e do Pluralismo fornecem importante suporte na 

construção do Biodireito. A Laicidade possui dois aspectos relevantes para o tema: o 

reconhecimento da liberdade religiosa do indivíduo pelo Estado e a proibição de que 

esse imponha ou apoie credos ou religiões específicas. O Pluralismo é o 

reconhecimento de que as Sociedades ocidentais contemporâneas são plurais, ou 

seja, são constituídas por vários grupos de indivíduos que possuem os mesmos 

valores, interesses e necessidades e que nenhuma dessas concepções valorativas é 

mais importante do que as outras. A discussão acerca da proteção do Direito à Vida 

Humana desde a fecundação do ovócito pelo espermatozoide é permeada por 

concepções pessoais tanto religiosas quanto culturais, de modo que é 

desaconselhável que o Estado brasileiro adote uma dessas concepções em 

detrimento das demais, desrespeitando tanto a liberdade de crença quanto o 

pluralismo cultural e de valores. Em temas influenciados por concepções individuais, 

a intervenção do Estado deve ocorrer apenas para evitar lesão a direitos de terceiros 

ou da Sociedade. Por essas razões, pode-se caracterizar o status jurídico do Pré-

embrião Humano de acordo com a situação em que se encontra. Respeitados os 

limites legais, se os genitores desistiram da intenção de ter filhos, a decisão acerca 

do destino dos Pré-embriões lhes compete, em razão de sua origem decorrer da 

vontade daqueles. Podem decidir pela continuidade da criopreservação, pela doação 

a outros indivíduos, ou pela disponibilização para pesquisa com células-tronco. Caso 
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os genitores pretendam a transferência do Pré-embrião Humano para o útero 

materno, sua autonomia de decisão cede face aos interesses do futuro filho.  

A presente Tese está inserida na Linha de Pesquisa: Principiologia Constitucional e 

Política do Direito.   

 

 

 

Palavras-chave: Bioética, Biodireito, Laicidade, Pluralismo, Política Jurídica, Pré-

embrião Humano in vitro. 




