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RESUMO  

 

O objetivo do presente estudo é tratar a temática da reprodução 

medicamente assistida heteróloga no que tange a possíveis implicações 

jurídicas que podem atingir a figura dos doadores de material genético. A 

relevância apontada nesse ensaio concerne ao fato de que o primeiro “bebê de 

proveta” brasileiro nasceu em 1984 e até hoje não houve regulamentação 

legislativa quanto ao uso dos aparatos advindas da reprodução artificial. Os 

métodos de pesquisa pretendidos nessa dissertação são constituídos por 

estudos empíricos e acadêmicos contidos em artigos científicos e artigos 

jurídicos, perpassando pela análise dos dispositivos legais existentes, bem como 

do estudo de caso concreto. A estrutura do texto encontra-se dividida entre três 

capítulo centrais: no primeiro se optou por uma abordagem médica, na qual se 

relata o que são e como se dão os procedimentos de procriação assistida; no 

segundo, a orientação é quanto à ausência de legislação específica quanto aos 

métodos de utilização das novas tecnologias de engenharia genética; no 

terceiro, elucida-se a questão do contraste entre o direito à intimidade do doador 

que atinge o anonimato frente ao direito do ser humano gerado por meio de 

reprodução assistida ter direito à origem genética. Como resultado, concluiu-se 

pela ponderação entre princípios a fim de que o direito a origem prevaleça ao 

direito ao anonimato, contudo sem implicações jurídicas aos doadores que 

tratem de desdobramentos jurídicas como direito à herança ou direito ao nome. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Reprodução Assistida Heteróloga. Biodireito. Anonimato do 

Doador. Identidade Genética. Filiação. 



ABSTRACT 

 The study's goal is analyzing the issue of medically heterological assisted 

reproduction in reference of the possible legal implications that can affect the 

figure of the genetic material donor.  The revelance pointed in this essay 

concerns the fact that the first Brazilian “test-tube baby” was born in 1984 and it 

still there haven’t been legislative regulations regarding the use of devices that 

come from artificial reproduction. The research methods intended in this 

dissertation are based on empiric and academical studies and originally inserted 

in scientific and legal articles, considering the analysis of current legal devices as 

well as real case studies. The text structure is divided among three central 

chapters: the first was considered the medical approach, which explains what are 

and how are the procedures of assisted procreation; the second chapter 

discussing the absence of Legislation in methods using  new genetic engineering 

technologies; the third chapter, elucidates to question the contrast Between the 

donor’s right to Intimacy  that affects anonymity conflicting with a human 

generate through assisted reproduction right of knowing one’s own genetic origin. 

As a result, we conclude that  

It ponders that the right to origin prevails the right to anonymity, however, without 

considering legal implications towards the donor in meanings of heritage or 

surname’s right. 

 

KEYWORDS: Heterological Assisted Reproduction. Biolaw. Anonymity of the 

Donor. Genetic Identity. Membership. 

 

 



SIGLAS 

ADI: Ação Direta de Inconstitucionalidade 

AI: Inseminação artificial 

CC: Código Civil 

CFM : Conselho Federal de Medicina 

DNA: Ácido desoxirribonucleico  

FIV: Fertilização in vitro 

FIVET: Fertilização in vitro com Embrio-Transfer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREFÁCIO 
 

Certo dia, estava eu, despretensiosamente assistindo a alguns programas 

de televisão, sem qualquer motivação excepcional, quando, numa dessas trocas 

de canais corriqueiras, vi-me diante de uma jovem no auge dos seus dezessete 

anos protagonizando um seriado da MTV Gringa, o “Geração In Vitro”. 

 Até então, nada de extraordinário. 

Todavia, permaneci mais alguns minutos frente àquela tela. E decidi me 

dedicar à história contada por Breanna, a moça estadunidense que estava 

cruzando o país em busca de sua “origem genética”. 

A adolescente era fruto de um procedimento de reprodução assistida 

heteróloga, no qual foi utilizado material genético de um doador anônimo de 

sêmen, pois à época de sua concepção, suas duas mães, Sherry e Debra, 

sendo esta última a mãe biológica, eram um casal que ansiava pelo sonho de 

um projeto de família que incluía filhos. 

Durante sua jornada, Bree (como preferia ser chamada) descobriu a 

existência de 15 meio-irmãos, nascidos em virtude da doação do gameta 

masculino do mesmo homem. Diante disso, ela passou a viajar por diversos 

locais dos Estados Unidos a fim de procurar seus irmãos, bem como começou 

um processo no qual requeria seu direito à identidade, através da quebra do 

anonimato do doador, isto é, seu pai biológico. 

O desenrolar da trama é tocante, pois a temática é abordada de forma 

muito sensível, sob a perspectiva de Bree e sua câmera. Numa fase da vida tão 

delicada, de tantos questionamentos e de tantas descobertas, existe uma 

pessoa que quer compreender o que se passa com a sua própria construção 

como ser humano, perpassando todos os campos do âmago, do sentimental ao 

genético. 

Breanna ansiava por saber quem ela era e quem ela poderia ser. E, em 



seu julgamento, o mistério sobre si estava intimamente conectado aos seus 

vínculos consanguíneos. 

Perante tamanha coragem, relatada em cores, lágrimas e reviravoltas, 

algo balançou em mim. Isto é, em meu íntimo, é bem simples associar que “meu 

pai é meu pai” e “minha mãe é minha mãe”.  

Olho as fotos de parte de minha família materna e me reconhecer em 

inúmeros rostos, inclusive no de minha avó. Miro os joelhos tortos de meu pai e 

os identifico em meus joelhos igualmente mal formados, além do nosso 

temperamento similar. Vejo em minha irmã os sentimentos inerentes ao que 

posso chamar de “casa”. 

Já a outra jovem que compartilha o mesmo continente americano comigo, 

tinha um “pai sem rosto”. Porém, diferentemente do abandono paterno que 

ocorre ao redor do mundo, Breanne tem um pai biológico que é doador de 

material genético. Isto é, um alguém que nunca desejou tê-la como filha, sequer 

sabia de sua existência, de modo que os direitos dele também devem ser 

preservados, pois nunca se desenvolveu o intuito da paternidade. 

Tendo esse contraste como base, resolvi abordar esse estudo em meu 

trabalho de conclusão do curso de Direito, sendo parte do título homólogo ao 

nome dado ao programa na MTV Brasil. 

Prossigamos, então. 
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INTRODUÇÃO 
 

 O presente estudo consiste na elaboração de particular exame relativo à 

temática do âmbito de interesses e direitos de pessoas que tem sua concepção 

decorrente de técnicas reprodutivas de caráter heterólogo. Isto é, quando há a 

presença de gametas que não possuem o mesmo material genético dos 

indivíduos que anseiam pela possibilidade de serem “pais” ou “mães”. 

 Inegavelmente, o assunto apresenta-se controverso por perpassar 

debates doutrinários de ordem ético-jurídica, em face de grande alarde que 

advém da aplicação desses métodos. Isso porque se percebeu da aplicação 

desses procedimentos as inúmeras consequências ocasionadas para aqueles 

que compõem esta relação, tanto direta como indiretamente. 

 Compreende-se que a evolução científica é algo que não pode ser 

negado ou “simplesmente proibido”, pois são vários os filhos gerados (bem 

como muitas outras pessoas estão por serem geradas) nesta nova Era 

Científica. Desse modo, não poderia o Direito se afastar dos conflitos que urgem 

dentro dos limites frágeis da sociedade, sob uma conjuntura internacional, com 

enfoque singular no tema dentro da comunidade nacional. 

 Assim sendo, o referido trabalho encontra-se dividido em três capítulos 

centrais, como seus respectivos subcapítulos. 

 O Capítulo I alcança uma perspectiva biológica e médica do 

procedimento. Neste ponto, foi explorada a evolução histórica, de forma concisa, 

das ditas técnicas utilizadas no processo de reprodução assistida, desde as 

homólogas às heterólogas. Tendo - estas últimas - relevante destaque, no que 

concerne, principalmente, à reprodução assistida por inseminação artificial ou 

por fertilização in vitro com material genético de doadores alheios à estrutura 

familiar que se pretende construir. 
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 Já o Capítulo II trata, especificamente, do ordenamento jurídico brasileiro 

e como este reage perante as novidades da Ciência e da Medicina 

contemporâneas. Observa-se, contudo, que não há legislação específica quanto 

aos métodos de utilização das técnicas de procriação artificial, principalmente 

quanto ao anonimato dos doadores. Estando este último regulamento apenas 

por uma Resolução do Conselho Federal de Medicina, sem base constitucional. 

 Por fim, o Capítulo III abarca o farol norteador deste estudo por elucidar 

se há a possibilidade de implicar ao doador de material genético na inseminação 

artificial heteróloga desdobramentos jurídicos, em virtude do anonimato que é 

assegurado a este, em contraposição ao direito do indivíduo gerado ter 

conhecimento de sua origem genética. Diante disso, a solução de conflitos entre 

o direito fundamental à intimidade e o direito fundamental à origem biológica é 

balanceado através de um ponderamento entre estes, sob a perspectiva do 

princípio da dignidade da pessoa humana. 
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1 REPRODUÇÃO ASSISTIDA 
  

 Em decorrência da evolução social unida à evolução médico-científica, 

foram desenvolvidos métodos para que casais acometidos por problemas 

reprodutivos, como a esterilidade e a infertilidade, fossem capazes de ter filhos 

ou mesmo gerá-los. Tal fenômeno ficou conhecido como “reprodução assistida”.1 

 É sabido que as técnicas de reprodução científica podem ser 

desenvolvidas conforme duas modalidades: a inseminação artificial (AI) e a 

fertilização in vitro (FIV).2 

 No primeiro aparato, a fertilização ocorre dentro do próprio corpo humano, 

sendo introduzido no aparelho reprodutor da mulher o gameta masculino. No 

segundo procedimento, a fertilização é feita em tubos de ensaio em laboratórios 

e, após a fecundação do óvulo pelo espermatozoide, os embriões formados são 

implantados no útero.3 

 Em razão do material genético usado, essas técnicas de reprodução 

assistida foram colocadas em dois grupos: técnicas homólogas, pois aproveitam 

somente material genético do “casal” da situação em concreto ou do indivíduo 

interessado no procedimento; e técnicas heterólogas, por aplicarem material 

genético de doadores combinados ou não com o material genético do “casal” 

(heterossexual ou homossexual) ou do indivíduo que têm/tem interesse em 

procriar.4 

                                                 
1  GRACIANO, Lílian Lúcia. PIOVESAN, Flávia Cristina. Pesquisa com células-tronco 
embrionárias e a Convenção Americana de Direitos Humanos – Pacto de San José da Costa 
Rica. Curitiba: Revista Eletrônica do CEJUR, 2007. p. 171. 
2  GRACIANO, Lílian Lúcia. PIOVESAN, Flávia Cristina. Op, ciit. p. 172. 
3  Ibidem. 
4  Ibidem. 
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 Tais técnicas não prejudicam o conceito de presunção de parentalidade 

quando orbitam no campo dos métodos homólogos, tendo em vista que o 

material utilizado pertence ao casal e a gestação ocorre no útero da interessada 

em ser mãe.  

 Dessa maneira, a maternidade poderia ser aferida sem qualquer 

problema, em virtude dos mesmos conceitos biológicos da reprodução sexuada 

tradicional, sendo a mãe biológica e mãe civil a mesma pessoa. Igualmente, não 

haveria controvérsias quanto à paternidade, já que no material genético da 

criança constariam traços do material genético do pai. 

 A inseminação artificial heteróloga, por sua vez, ocorre quando é utilizado 

o material genético de doadores anônimos (tanto espermatozoides como 

óvulos). Logo, não se utiliza o material genético dos cônjuges, companheiros ou 

interessados para a fecundação.5  

 Nesses casos, os vínculos de parentalidade-filiação com base no critério 

biológico são afastados. Compreende-se que a tutela legal desse modelo de 

concepção fortalece a natureza socioafetiva da filiação, bem como da 

paternidade e da maternidade.6 Fato este que será apresentado em minúcia no 

Capítulo II deste ensaio. 

 Assim sendo, é plausível mencionar que as três esferas de interação – 

mundo social, mundo médico e mundo jurídico – relacionadas à procriação 

humana, antes dos avanços científicos, presumiam a relação de causalidade 

entre a cópula e a concepção. Isto é, o ato de procriar deixou de ser um ditame 

para a configuração de um método opcional de se constituir uma família.7 

                                                 
5  CORRÊA, Marilena C. D. V.; LOYOLA, Maria Andréa. Reprodução e bioética. A 
regulação da reprodução assistida no Brasil. Salvador: Caderno CRH, 2005. p. 104. 
6  VASCONCELOS, C. et al. Direito ao conhecimento da origem biológica na reprodução 
humana assistida: reflexões bioéticas e jurídicas. Brasília, 2014. p. 515. 
7  GRACIANO, Lílian Lúcia. PIOVESAN, Flávia Cristina. Op, ciit. p. 171. 
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 Este quadro mostra as tendências contemporâneas, de modo que o 

direito à identidade genética permite o conhecimento da origem biológica para 

finalidade de estabelecimento da paternidade, assim como para fins médicos, 

com fundamento no direito à saúde e à preservação da vida. Também resguarda 

a busca da historicidade pessoal, possibilitando a compreensão de seus traços 

socioculturais.8 

 Entretanto, deve-se abandonar a visão patrimonialista e funcionalizada da 

identidade genética para a consecução de bem-estar econômico, direito aos 

alimentos e à herança. Assim será discutido no Capítulo III. 

 Após o advento e difusão dos exames de DNA, houve manifesta 

predominância pelo uso do critério biológico, fundamentado nos genes, para a 

definição do estado de filiação, com a superação do critério legal, concernente à 

filiação matrimonial. Todavia, configurou-se a insuficiência do elemento genético 

para a definição da verdadeira paternidade/maternidade, mormente com a 

consolidação da noção de paternidade/maternidade socioafetiva.9 

 Através do surgimento da noção de identidade genética, a 

paternidade/maternidade e a origem genética passaram a ser consideradas 

unidades sem vinculação necessária. A relação de parentesco não se reduz ao 

dado genético, de forma que a paternidade não mantém essencial 

correspondência com o vínculo sanguíneo, sendo possível a constituição do 

parentesco por outros fundamentos legais.10 

 De acordo com estas afirmações, é plausível argumentar que a 

reprodução desvencilhada da relação sexual, encarada até então como a 

                                                 
8  ANDRADE, Denise Almeida de; CHAGAS, Márcia Correia. Limitações ao anonimato dos  
à informação do receptor: uma nova mirada à luz do princípio da dignidade da pessoa humana. 
Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI. Fortaleza. 2010. p.713. 
9  GASPAROTTO, Beatriz Rodrigues; RIBEIRO, Viviane Rocha. Filiação e biodireito: uma 
análise da reprodução humana assistida heteróloga sob ótica do Código Civil. Anais do XVII 
Congresso Nacional do CONPEDI. Brasília. 2008. p. 359-360.  
10  GASPAROTTO, Beatriz Rodrigues; RIBEIRO, Viviane Rocha. Op, ciit. p. 360. 
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presunção da fecundação no nicho cópula-procriação, traz mudanças estruturais 

na capacidade de o ser humano lidar com noções basilares de 

engendramento.11 

 Isto é, com o desdobramento das técnicas de reprodução assistida, 

inúmeros novos cenários são constituídos. E, possivelmente, diversos outros 

nos aguardam conforme as evoluções e revoluções da Ciência Médica, sendo 

parte desse processo apresentado no capítulo seguinte.  

 
1.1 Breve relato sobre a evolução histórica  

 

 Sob a égide de uma construção histórica, percebe-se que o ser humano 

sempre conviveu com o fato biomédico. Entretanto, na contemporaneidade, 

diante do crescente progresso e avanço científico e biotecnológico, são 

apresentadas situações antes não vivenciadas.12 Justamente por tais 

procedimentos acarretarem uma nova vivência social, consequentemente, 

trazem uma nova vivência jurídica. 

 O perpassar das eras vividas pela humanidade, especialmente em 

civilizações antigas, aponta para momentos nos quais a reprodução era tida 

como “sagrada”, algo como uma dádiva fornecida pelo divino. A capacidade de 

gerar prole significava a continuidade da prática de cultos religiosos, da memória 

e da tradição de uma família, por exemplo. Frisa-se que a infertilidade era capaz 

ate de degenerar a constituição familiar, anulando-se até mesmo casamentos13 

                                                 
11  GRACIANO, Lílian Lúcia. PIOVESAN, Flávia Cristina. Op, ciit. p. 171. 
12  GRACIANO, Lílian Lúcia. A proteção dos Direitos Humanos: Pesquisa com células-
tronco embrionárias, biodireito e desenvolvimento sustentável. Dissertação de Mestrado em 
Direito. Programa de Pós-Graduação em Direito, Centro de Ciências Jurídicas e Sociais, 
Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Curitiba. 2008. p. 17 
13  FERRAZ, Ana Claudia Brandão de Barros Correia. Reprodução humana assistida e 
suas consequências nas relações de família. Curitiba. 2011. p. 39 
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 O anseio por um herdeiro era um dos fatores que levava o homem a se 

reproduzir, unido ao instinto de preservação da espécie, bem como o instinto da 

sobrevivência no qual se tendia a proteger um grupo similar ao que entendemos 

por família a fim de ajudá-lo a sobreviver. Destaca-se também a pressão social 

proveniente da necessidade de se reproduzir, pois um casal que não conseguia 

ter filhos era tido como um casal que estava sofrendo um castigo divino.14 

 A reprodução era encarada em caráter diverso do atual, em virtude da 

alta taxa de mortalidade e da vida que não era longeva. A fertilidade, então, 

caminhava junto ao transcendental, geralmente concretizada na figura do 

feminino. A infertilidade era um dos aspectos mais devastadores e negativos 

acarretados a um indivíduo, sobretudo à mulher, tendo em vista que até o 

princípio do século XVII este “defeito” era tão somente atribuído à composição 

feminina da relação copular.15 

 Apenas com a utilização do microscópio como ferramenta de estudo, pelo 

holandês Antonie von Leeuwenkoek16, observou-se que a infertilidade poderia 

estar associada então ao componente masculino, em razão de algum transtorno 

do espermatozoide. 

 Nesta orientação, os aparatos biotecnológicos desenvolvidos e difundidos  

para a direção de solucionar casos de infertilidade que resultaram na 

possibilidade de se ousar uma nova edificação de projeto familiar, como a 

monoparentalidade e a homoparentalidade. Neste ponto, ressalta-se a 

                                                 
14  WANSSA, Maria do Carmo Demasi. Inseminação artificial e anonimato do doador. 
Revista Brasileira de Saúde Materna Infantil. Recife. 2010. p. S338. 
15  Ibidem. 
16  Artigo por Colunista Portal – Educação. A Invenção do Microscópio e a Descoberta da 
Célula. Jan. 2013. Disponível em: <http://www.portaleducacao.com.br/biologia/artigos/28169/a-
invencao-do-microscopio-e-a-descoberta-da-celula>. Acesso em: 25 mai. 2016. 
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autorrealização pessoal através da escolha autônoma e voluntária pela 

procriação aritificial.17 

Assim orienta Lílian Lúcia Graciano: 

As investigações científicas, realizadas na área biomédica durante 
vários séculos, propiciaram a utilização de novas tecnologias 
reprodutivas no contexto atual; o que passou a ser definido como 
tratamento para infertilidade. Estas técnicas teriam sido desenvolvidas 
em função de uma demanda preexistente: desejo de ter filhos, de 
continuidade pela reprodução, portanto, de uma demanda dirigida à 

vida.18  

 Dessa forma, os pilares dos quais as relações familiares se fundamentam, 

bem como seus conceitos, antes inquestionáveis, são reestruturados, sobretudo 

no que concerne ao desejo de procriar.  

 Na contemporaneidade, o anseio de ter filhos não corresponde tão 

somente à constituição de uma unidade familiar. A reprodução assistida 

relaciona-se também a uma “forma de sucesso pessoal”19. 

Na concepção do médico obstetra e ginecologista português, João Malta: 

Desde há centenas de anos que a humanidade vem procurando formas 
de intervenção sobre o processo biológico que assegura a sua própria 
continuidade. O início da sistematização do saber anatómico permitiu a 
percepção da complexidade inerente ao processo. Um 
aprofundamento só foi, realmente, possível no vigésimo século, com a 
descoberta das vertentes imunológica, bioquímica e genética 
envolvidas. Assim, muitos procedimentos utilizados no animal tiveram 
ocasião de serem experimentados no Homem, enquanto outros eram 
especificamente desenvolvidos. Iniciando-se na correção cirúrgica de 
algumas malformações ou doenças impeditivas de reprodução, a 
escala tecnológica atingiu novo patamar com a introdução no mercado 
de drogas capacitadoras, como os indutores de ovulação; e um outro 
nível, mais complexo, surgiu com as técnicas de fertilização invitro. 
Hoje em dia, diferenciam-se estes processos de procriação 
medicamente assistida ou artificial, definindo-os como todos os 

                                                 
17  VASCONCELOS, Camilla. et al. Direito ao conhecimento da origem biológica na 
reprodução humana assistida: reflexões bioéticas e jurídicas. 2014. p. 511. 
18  GRACIANO, Lílian Lúcia. Op, ciit. p. 17 
19  ANDRADE, Denise Almeida de; CHAGAS, Márcia Correia. Limitações ao anonimato de 
material genético nas fecundações artificiais humanas frente ao direito à informação do receptor: 
uma nova mirada à luz do princípio da dignidade da pessoa humana. Anais do XIX Encontro 
Nacional do CONPEDI. Fortaleza. 2010. p. 706 
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procedimentos técnicos que procuram obter uma concepção humana 

de forma diversa da união sexual de um homem e de uma mulher.20 

 O avanço médico-científico é inegável; em 1972, em Washington, foi 

fundado o primeiro centro de investigação em bioética, pelo obstetra André 

Hellegers e, em 1975, o primeiro centro europeu, pelo obstetra jesuíta Francesc 

Abel21; em 1978, nasceu o primeiro bebê de proveta (test tube baby) do mundo, 

Louise Brown, e, em 1984, nasceu Ana Paula Caldeira, o primeiro bebê de 

proveta do Brasil, marco para a medicina genético-reprodutiva do país.22 

 Nesta lógica, percebe-se que a procriação humana desvinculou-se da 

reprodução sexual tradicional, em decorrência das técnicas de reprodução 

assistidas que obtiveram sucesso e continuam a se desenvolver, modificando o 

transcorrer horizontal da sociedade. 

 O desenvolvimento da medicina e os avanços científicos propiciam 

formas de reprodução anteriormente encaradas como apenas “ficção científica”. 

Seres humanos, independentemente de gênero ou orientação sexual, são 

capazes de se valer de diversas técnicas de procriação artificial.23  

 A realização do projeto parental, viabilizado pelos procedimentos não 

convencionais, é também um caminho legítimo e garantido em âmbito 

constitucional, no âmbito do art. 226 da Constituição de 198824.  

 É possível concluir que o acesso aos novos métodos que se destinam a 

realizar a procriação humana não estão exclusivamente restritas aos casos de 

patologia médica. Isto é: 

                                                 
20  MALTA, Dr. João Paulo. Estudos de direito da bioética / Associação Portuguesa de 
Direito Intelectual; coord. José de Oliveira Ascensão - (Obras coletivas). Coimbra. 2009. Editora 
Edições Almedina. SA. p. 121-122. 
21  Ibidem 
22  GRACIANO, Lílian Lúcia. Op, ciit. p. 17 
23  VASCONCELOS, C. et al. Direito ao conhecimento da origem biológica na reprodução 
humana assistida: reflexões bioéticas e jurídicas. 2014. p. 511. 
24  HOLANDA, Caroline Sátiro de. A reprodução humana assistida e o direito em busca de 

definições jurídicas para o nascituro e para o embrião humano congelado. Anais do XIX Encontro 
Nacional do CONPEDI. Fortaleza. 2010. p. 776 



 

10 

 

(...) o fato de pessoas sozinhas, homossexuais, por exemplo, também 
reivindicarem sua utilização dificulta a delimitação meramente técnica 
(médica) da (in)fecundidade, que não dá conta do fenômeno em 
questão. A produção de bebês por via técnica e tecnológica – bebês de 
proveta, clonagem – indica estar em jogo mais uma vez, um processo 
de intervenção nos processos reprodutivos humanos que ultrapassa 

sua dimensão biológica.25 

 Destaca-se que toda esta conjuntura ocorreu dentro dos laboratórios e 

dos centros de pesquisa, a priori, restrita a estes. A sociedade passou a ter 

conhecimento de tais práticas biomédicas conforme estas tomavam uma 

proporção nas mídias como a alternativa de êxito para a concretização da 

ambição do projeto familiar. “Cada novo passo da ciência é alardeado pelos 

meios de comunicação, como numa panaceia”26. 

 Em 2006, no X Congresso da Sociedade Brasileira de Reprodução 

Assistida (SBRA), um dos temas mais discutidos abordava a questão da 

gestação múltipla, sendo esta apontada como “o maior problema depois de um 

tratamento de fertilização in vitro, pois apresenta riscos a curto e a longo prazo 

para a mãe e para os fetos”.27  

 As taxas de sucesso estão conectadas ao número de embriões 

implantados, quer dizer que os múltiplos costumam ser produto de uma prática 

que visa potencializar a gravidez através da implantação de mais de um 

embrião. Diante deste fato, o grande desafio dos especialistas é o 

aperfeiçoamento para ocorrer a implantação uterina de um único embrião.28 

                                                 
25  CORRÊA, Marilena C. D. V.; LOYOLA, Maria Andréa. Reprodução e bioética. A 
regulação da reprodução assistida no Brasil. Salvador: Caderno CRH, 2005. p. 104 
26  ANDRADE, Denise Almeida de; CHAGAS, Márcia Correia. Limitações ao anonimato de 
material genético nas fecundações artificiais humanas frente ao direito à informação do receptor: 
uma nova mirada à luz do princípio da dignidade da pessoa humana. Anais do XIX Encontro 
Nacional do CONPEDI. Fortaleza. 2010 p. 706 
27  PEDREIRA L.; FREITAS DP.; ZAUSNER, B. Gemelaridade Monozigótica no Tratamento 
de Infertilidade com Técnicas de Fertilização In Vitro. X Congresso da Sociedade Brasileira de 
Reprodução Assistida. Rio de Janeiro. 2006. p. 19 
28  VERZA Jr. S., GOMES, AP., ESTEVES SC. Impacto da Sala Limpa ISO 5 para 
Fertilização In Vitro nos ciclos de ICSI com Fator Masculino Associado. X Congresso da 
Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida. Rio de Janeiro. 2006. p. 9 
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 Os estudos à época do mencionado Congresso também apontavam para 

o decréscimo das taxas de gravidez decorrentes de concentração de partículas, 

gases tóxicos e componentes químicos e orgânicos presentes no ar do 

laboratório como fatores aptos a prejudicar o desenvolvimento embrionário.29 

 Dessa maneira, a via midiática, como meio de introdução das técnicas de 

reprodução assistida à população de forma geral, acaba por propagar uma falsa 

ideia de simplicidade ou mesma pouca complexidade destes procedimentos. Os 

meios de comunicação disseminam um canal de “deformação da informação” ao 

distorcer os métodos como plenamente seguros e eficazes30.  

 Por outro lado, possibilita-se a democratização do acesso à mesma 

notícia, acrescentando ao debate acerca da reprodução artificial as mais 

distintas camadas sociais, “retirando o assunto de seus guetos científicos”31.  

 

1.2 Métodos para a realização de reprodução assistida 

 

 Para principiar a elaboração deste tópico, é preciso relatar sobre as 

práticas que transformam em possíveis os métodos de reprodução assistida, isto  

é, as doações de gametas: óvulos e espermatozoides. 

 Este aspecto é ressaltado ao que tange à incapacidade total ou parcial na 

geração de prole, no entanto, não limita-se tão somente a estes casos, uma vez 

que já se citaram a perspectiva da produção independente e também o projeto 

parental de homossexuais. 

 Existem instituições responsáveis pela coleta e preservação do material 

genético doado, nomeados de bancos de sêmen ou de óvulos. Por exemplo, o 

                                                 
29  Ibidem. 
30  ANDRADE, Denise Almeida de; CHAGAS, Márcia Correia. Op, ciit. p. 707 
31  Ibidem 
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Banco de Sêmen Pro-Seed, situado na cidade de São Paulo32, e o Banco de 

Óvulos Pró-Criar33, situado em Minas Gerais em cidades como Belo Horizonte e 

Juiz de Fora. 

No século passado, Ilya Ivanov34 foi o percurso do descobrimento da 

viabilidade de conservação do líquido seminal através de seu resfriamento, 

dando origem ao que conhecemos como “banco de sêmen”. 

 Os bancos responsáveis pelo resguardo das doações de material 

genético são um componente fundamental para que o processo de reprodução 

medicamente assistida heteróloga seja viável, tendo em vista que a fecundação 

se dará pela inserção de material genético alheio35. 

 Neste sentido, as informações presentes nesses locais caracterizam dois 

grupos: aquelas para fins terapêuticos, como ocorre nas inseminações 

homólogas, para as quais será mantido congelado o sêmen dos homens que se 

submeterão a tratamentos que possam acarretar infertilidade, como 

quimioterapia ou radioterapia; e aquelas informações que se destinam às 

doações anônimas, relativas à reprodução assistida.36 

 No Brasil, as normas éticas implementadas pela Resolução nº 

2.121/201537 do Conselho Federal de Medicina (CFM) exigem um registro 

permanente das provas diagnósticas a que é submetido o material biológico, 

                                                 
32 BRASIL. Banco de Sêmen Pro-Seed. São Paulo. Disponível em: <http://www.pro-
seed.com.br>. Acesso em: 25 mai. 2016. 
33 BRASIL. Banco de Óvulos Pró-Criar. Belo Horizonte Disponível em: 
<http://www.procriar.com.br>. Acesso em 25 mai. 2016. 
34 BERGMAN, J. Human-Ape Hybridization: A Failed Attempt to Prove Darwinism. 2009 
Disponível em: <http://www.icr.org/article/human-ape-hybridization-failed-attempt/>. Acesso em 
25/05/2016. 
35  CABRAL, Hildeliza Lacerda Tinoco Boechat; CAMARDA, Dayane Ferreira. Intimidade 
versus origem genética: a ponderação de interesses aplicada à reprodução assistida heteróloga.  
36  CABRAL, Hildeliza Lacerda Tinoco Boechat; CAMARDA, Dayane Ferreira. Intimidade 
versus origem genética: a ponderação de interesses aplicada à reprodução assistida heteróloga. 
37 BRASIL. Resolução CFM nº 2.121 de 24 de setembro de 2015. Diário Oficial da União, 
Brasília, DF, 24 set. 2015. Disponível em: 
<http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/2015/2121_2015.pdf>. Acesso em 25 mai. 
2016. 

http://www.pro-seed.com.br/
http://www.pro-seed.com.br/
http://www.procriar.com.br/
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objeto de possível doação aos usuários de reprodução medicamente assistida a 

fim de resguardar a logística de evitar doenças contidas em genes degradados. 

 Além disso, a doação de gametas, diferentemente de outros países, deve 

ser plenamente desvinculada de interesses econômicos, bem como se afasta o 

interesse em se manter alguma relação com a criança a ser gerada, por parte do 

doador ou da doadora. Isto é, os doadores não devem saber a identidade dos 

receptores, de modo que os receptores também desconhecem a identidade 

daqueles que doam.38 

 Orientando-se por uma vertente orgânica e médica, foram, entre o 

período de 1998 e 2002, a partir dos ensaios pioneiros de Magdalena Zernicke-

Goetz, no Instituto Wellcome, que se definiu a relevância do ponto exato de 

penetração do espermatozoide no óvulo, coeficiente este determinador da 

primeira divisão celular.39 

 Esta minuciosa pesquisa acarretou preocupações relativas à saúde do 

embrião e o processo pré-implantonário, pois este pode ser um fator de 

insucesso da pretendida fecundação, uma vez que as técnicas utilizadas podem 

causar danos ao embrião, caso não sejam manipuladamente exatas.40  

 Logo, “impõe-se, portanto, um dever de prudência no que toca a qualquer 

forma de manipulação ou modificação, genética ou de outro tipo, de embriões”41, 

nas palavras do Dr. João Malta, em virtude da preocupação com o futuro ser 

gerado. Pois, “é no ser individual criado que devemos focar a nossa atenção […]  

só é ético o agir que realize o eu na linha das suas potencialidades mais 

profundas”42. 

                                                 
38   CABRAL, Hildeliza Lacerda Tinoco Boechat; CAMARDA, Dayane Ferreira. Op. cit. 
39  MALTA, Dr. João Paulo. Op. cit. p. 123 
40  Ibidem 
41  MALTA, Dr. João Paulo. Op. cit. p. 122 
42  Ibidem  
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 A reprodução medicamente assistida é, em suma, a intervenção do fator 

humano no processo de concepção natural e tradicional, com o intuito de 

permitir que indivíduos acometidos por problemas decorrentes de infertilidade ou 

esterilidade possam alcançar a maternidade ou a paternidade.43 

 Pode-se afirmar assim que tais manejos compõem o processo no qual o 

gameta masculino fecunda o gameta feminino por diretrizes não convencionais. 

Elucida-se que a fecundação é o processo no qual se observa a perfuração das 

membranas lipoproteicas do óvulo pelo espermatozoide, combinando-se estes 

dois gametas para a formação de uma célula diploide, isto é, o zigoto.44 

 Nesta lógica, novos arquétipos são criados, no intento de criar novas 

possibilidades, que visam a superação da impossibilidade de procriação 

“natural”. Para tanto, são difundidas duas técnicas, das ciências médicas: a 

Inseminação Artificial e a Fertilização in vitro.45 

 Os doadores e as doadoras são composição inerente à reprodução 

heteróloga e, a título de exemplo, a doação de óvulos é uma forma que aponta 

excelentes resultados nas pacientes com reserva ovarina comprometida. A 

crioperservação dos gametas femininos melhora os efeitos da doação, levando-

se em conta a boa qualidade dos óvulos coletados, em geral, colhidos de 

mulheres jovens e saudáveis.46 

 Neste ponto, observa-se que a revolução biomédica, fomentada pelas 

constantes inovações tecnológicas dos dois últimos séculos, desencadeia um 

                                                 
43  GASPAROTTO, Beatriz Rodrigues; RIBEIRO, Viviane Rocha. Filiação e biodireito: uma 
análise da reprodução humana assistida heteróloga sob a ótica do Código Civil. Anais do XVII 
Congresso Nacional do CONPEDI. Brasília. 2008. p. 357 
44  Ibidem 
45  GRACIANO, Lílian Lúcia; PIOVESAN, Flávia Cristina. Direitos humanos e democracia – 
Pesquisa com células-tronco embrionárias e a Convenção Americana de Direito Humanos – 
Pacto de San José da Costa Rica. Revista Eletrônica do CEJUR. Curitiba. 2007. p. 171 
46  FRANTZ, N. et. al. Gestação após doação de óvulos congelados: relato de caso. X 
Congresso da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida. Rio de Janeiro. 2006. p. 30 



 

15 

 

impacto considerável nos paradigmas de construção das relações humanos, 

tanto as sociais, como as familiares, bem como as jurídicas. 

 Aqui, então, a ciência do Direito, provocada pela mobilidade social, deve 

acompanhar as mudanças e transformações, relativizando, desse modo, 

institutos que estavam baseados numa ideia de “mundo natural”. 

 
1.3 Reprodução assistida heteróloga 

 

 Consoante entendimento já exposto, é sabido que a inseminação artificial 

ocorre com a inserção do esperma na cavidade uterina (intra-uterina) ou no 

canal cervical (intra-cervical), por meio de uma cânula.47 

 O procedimento intra-cervical é aconselhado quando há impossibilidade 

de ocorrer a relação sexual convencional. Já a inseminação intra-uterina baseia-

se no depósito de espermatozoides injetados na cavidade uterina, após haver 

indução de ovulação.48 

 Ressalta-se que é necessária a utilização de hormônios para estimular a 

ovulação da mulher numa dosagem controlada e precisa, assim evitando uma 

possível gravidez de múltiplos, decorrente de hiper-estimulação.49 

 Neste processo, os espermatozoides também são devidamente 

selecionados, tendo em vista que não será utilizado o líquido seminal, uma vez 

que o gameta masculino será implantado no útero por meio de cultura.50 

 Enquanto que, de outra maneira, a fertilização in vitro é baseada na retirar 

de um ou diversos óvulos de uma mulher, a fim de fecundá-los em laboratório, 

                                                 
47  LEITE, Leonardo. Inseminação artificial. Disponível em: 
<http://ghente.org/temas/reproducao/art_inseminacao.htm>. Acesso em 25 mai. 2016. 
48  Ibidem. 
49  Ibidem. 
50  LEITE, Leonardo. Inseminação artificial. Disponível em: 
<http://ghente.org/temas/reproducao/art_inseminacao.htm>. Acesso em 25 mai. 2016. 
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para, em seguida, transferi-los para o útero, como será aprofundado no seguinte 

tópico.51  

 Compreende-se também que as técnicas podem ser homólogas (aquelas 

nas quais o material genético utilizado pertence aos interessados na procriação) 

e heterólogas (aquelas nas quais o material genético utiliza provém de doação 

de terceiro). Logo:  

Há coincidência entrem os genitores, que fornecem os gametas (o 
material biológico e genético), e os futuros pais (que demandam 
pelo bebê). Nas técnicas heterólogas (IA-D, FIV-D), que envolvem 
o recurso à doação, não existe coincidência entre a origem da 
demanda por reprodução (os chamados “pais sociais”) e a origem 
dos gametas (os “pais e mães biológicos), o que pode resultar em 

uma variada possibilidade de combinações 'parentais'.52 

 Tais técnicas heterólogas são contempladas pela doação de material 

genético, tanto óvulos como espermatozoides, que podem ser encontrados em 

bancos de doação próprios, ou seja, em instituições responsáveis pelo 

gerenciamento do material genético doado por seres humanos alheios à relação 

familiar.  

 A edificação deste quadro acarreta a controvérsia no núcleo familiar, em 

termos de parentesco e filiação. Ponto este que será tratado ao caminhar da  

presente elucidação. 

 

1.3.1 Fertilização in vitro 

 

 A Fecundação objeto da fertilização in vitro, com Embrio-Transfer 

(FIVET), consiste na técnica de fecundação extracorpórea, na qual o óvulo e o 

                                                 
51  GRACIANO, Lílian Lúcia; PIOVESAN, Flávia Cristina. Op.cit. 172 
52  CORRÊA, Marilena C. D. V.; LOYOLA, Maria Andréa. Op. cit. p. 105 
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espermatozoide são previamente retirados de seus doadores e são unidos e, um 

meio de cultura artificial, localizado em vidro especial, em laboratório.53 

 Nas lições de Corrêa e Loyola, são “as técnicas que têm por base o 

procedimento de fertilização in vitro propriamente dito, nas quais a fertilização do 

embrião ocorre fora do corpo da mulher”.54 

 Ressalva-se que a fertilização in vitro pode ser de natureza homóloga, 

bem como heteróloga. Vide: 

A fertilização in vitro homóloga é a técnica pioneira nas procriações 
artificiais, onde os óvulos são retirados do ovário da mulher e 
fertilizados com espermatozóide do marido em laboratório, enquanto os 
embriões resultantes são recolocados no útero, dando início a uma 
gravidez normal. Quanto à fertilização in vitro heteróloga, a fecundação 
se dá com sêmen colhido de uma terceira pessoa, isto é, um doador 
fértil anônimo, que geralmente encontra-se armazenado em banco de 
sêmen. Neste caso, passa-se a questionar a hereditariedade jurídica, 
divergente da biológica, na proporção em que a paternidade ou a 

maternidade biológica não coincide com a legal55.  

 Guiando-se pelos ensinamentos de Côrrea e Loyola:  

Cabe lembrar que, no ciclo FIV, submete-se a mulher a uma 
hiperestimulação hormonal, com vistas à produção de um grande 
número de óvulos e, em seguida, de embriões, de modo a obter 
material reprodutivo ' de sobra' para os ensaios de fertilização que se 
seguirão. Isso porque há perdas e falhas, até o momento 
incontroláveis, entre as diferentes etapas do processo – 
hiperestimulação hormonal, coleta de óvulos, fertilização in vitro, 
transferência de embriões para o útero, implantação, gravidez clínica e 

nascimento. 56 

 No âmbito do laboratório, ocorre tal procedimento, sendo este 

extracorpóreo aos organismos. Ocorre, então, a indução de ovulação para, 

posteriormente, se colher os óvulos maduros, aptos à fertilização. Já o sêmen 

                                                 
53  LEITE, Leonardo. Inseminação artificial. Disponível em: 
<http://ghente.org/temas/reproducao/art_inseminacao.htm>. Acesso em 25 mai. 2016. 
54  CORRÊA, Marilena C. D. V.; LOYOLA, Maria Andréa. Op. cit. p. 104 
55  MENDES, Christine Keler de Lima. Mães Substitutas e a Determinação da Maternidade: 
Implicações da Reprodução Medicamente assistida na fertilização in vitro heteróloga. Revista 
Brasileira de Direito das Famílias e Sucessões. 2007. p. 40 
56  CORRÊA, Marilena C. D. V.; LOYOLA, Maria Andréa. Op. cit. p. 104 
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costuma ser obtido através de via masturbatória, em seguida, é tratado por 

lavagem e centrifugado, separando-se o plasma seminal do espermatozoide.57 

 Incubadoras são utilizadas para se observar os sinais da fertilização, 

sendo esta considerada como normal quando se encontram dois pró-núcleos. 

Os pré-embriões são acompanhados e selecionados para assim ocorrer a 

transferência e implantação no útero.58 

 Como já mencionado ao transcorrer deste estudo, a dimensão biológica 

da reprodução assistida foi ultrapassada no que se refere ao fato de não se 

atender a todas as demandas sociais decorrentes deste procedimento. 

 Portanto, a fertilização in vitro deve ser considerada como um fenômeno 

sociotécnico59, pois ocorre a socialização de material reprodutivo, tanto no 

aspecto de gametas masculinos como gametas femininos, bem como os 

embriões que podem ser gerados, tendo em vista que estes tornam-se 

extracorpóreos, ou seja, existem fora do corpo dos doadores.  

 Logo, encontra-se um quadro no qual componentes fundamentalmente  

humanos, de origem biológica, particulares à individualidade de cada corpo, 

passam a transitar em ambiente de clínicas e laboratórios, tornam-se 

substâncias sujeitas à manipulação por parte de profissionais. Estes últimos que 

se encontravam, anteriormente, ausentes ou afastados dos projetos individuais 

de reprodução.60 

 Desse modo, a tecnologia que abarca a esfera da reprodução assistida, 

sobretudo a procriação assistida heteróloga, não se limita apenas a uma 

alternativa para casais ou indivíduos que desejam ter filhos. Constitui-se, então, 

                                                 
57 LEITE, Leonardo. Inseminação artificial. Disponível em: 
<http://ghente.org/temas/reproducao/art_inseminacao.htm>. Acesso em 25 mai. 2016. 
58  Ibidem 
59  Ibidem 
60  CORRÊA, Marilena C. D. V.; LOYOLA, Maria Andréa. Op. cit. p. 104 
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um aparelho que necessita de regulamentação legal que sane dúvidas inerentes 

ao caráter bioético dessas metodologias. 
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2 LEGISLAÇÃO SOBRE REPRODUÇÃO HUMANA ASSISTIDA NO BRASIL 
 

 Com a finalidade de sanar as dúvidas advindas do universo fático quanto 

à reprodução assistida, é fomentada uma forma de busca por regulamentação. 

Todavia esta última não pode contaminar-se com concepções padronizadas, 

distantes do consenso social. Isto é, o debate deve observar as peculiaridades 

das tecnologias criadas e introduzidas às pessoas, bem como a utilização 

destas.61 

 No que tange ao âmbito legiferante, é possivel observar o quadro de 

discrepância temporal entre o desenvolvimento das ciências e as leis, os 

projetos de leis, as normas jurídicas, o próprio debate legislativo. Esse lapso, 

fruto da falta de harmonia entre a velocidade das mudanças e a preservação de 

mentalidades retrógradas, pode ser apontado como a estranheza que acomete 

juristas e legisladores ao se depararem com a mudança do que antes era 

considerado imutável.62  

 Dessa forma, a complicada deliberação não consegue abarcar um 

consenso político majoritário, tendo em vista que as "questões polêmicas" 

afetam e "afrontam" a sociedade de forma estrutural, não tateando um acordo, 

desequilíbrio este refletido no processo legislativo.63 

 No entanto, como o desenvolvimento científico não deve ser cerceado, 

sobretudo os de caráter biotecnológico, por valores morais que não 

correspondem a benefícios destinados à sociedade como um meio coletivo de 

convivência ou mesmo a camadas sociais desprivilegiadas que podem se utilizar 

dos mecanismos da ciência para fins de reprodução, encontramos no respeito e 
                                                 
61  SOUZA, Allan Rocha de; CASTRO, Raul Murad Ribeiro de.; JUNIOR, Vitor de Azevedo 
Almeida. A Constituição e a Regulamentação da Reprodução Assistida. Anais do XVII 
Congresso Nacional do CONPEDI. Brasília. 2008. p. 301 
62  Ibidem 
63  SOUZA, Allan Rocha de; CASTRO, Raul Murad Ribeiro de.; JUNIOR, Vitor de Azevedo 
Almeida. Op, ciit. p. 297 
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na ponderação ao princípio da dignidade da pessoa humana um valor de 

regência dos avanços tecnológicos.64 

 Acompanhar, em conjunto, a progressão contínua e veloz da 

biotecnologia e da biomedicina têm sido pauta de grande dificuldade para o 

legislador brasileiro, causando certa turvação que não assegura a estabilidade 

social frente aos avanços velozes das ciências.65  

 Nesta ótica, a própria sociedade demonstra disparidade em suas reações 

e em seus posicionamentos diante das questões que abarcam a temática 

bioética, sendo de extrema complexidade adotar uma determinada concepção 

que possa orientar uma específica regulamentação, embora se pretenda um 

debate amplo e plural, para adoção de um apontamento legislativo, 

compreende-se que outros aparatos concernentes à matéria acabarão 

excluídos, constatando-se que um “consenso social dominante” poucas vezes se 

instaura.66 

 Dessa forma, a bioética, em razão da sua variedade de ambições, em 

muitos momentos destoantes do senso comum, se guia por princípios gerais a 

fim de otimizar a criação de normais aplicáveis à área de pesquisa genética, 

através dos quais se elucida um espaço normativo a priori a qualquer futuro 

sistema positivo desse âmbito, como condão orientador para suprir as lacunas 

da legislação.67  

2.1 Diplomas legais e a reprodução assistida heteróloga 

 

                                                 
64  SOUZA, Allan Rocha de; CASTRO, Raul Murad Ribeiro de.; JUNIOR, Vitor de Azevedo 
Almeida. Op, ciit. p. 299 
65  SOUZA, Allan Rocha de; CASTRO, Raul Murad Ribeiro de.; JUNIOR, Vitor de Azevedo 
Almeida. Op, ciit. p. 302 
66  Ibidem 
67  Ibidem 
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Para ser possível uma contemplação ampla quanto à questão da 

reprodução heteróloga, no âmbito legiferante, destacam-se alguns diplomas 

legais que serão estudados no curso da leitura do presente. 

 

  2.1.1 Constituição Federal 

 

 A inércia do legislador ordinário, somada à morosidade da discussão 

legislativa, em elaborar uma legislação especial pertinente, torna a estabilidade 

social precária. E tal ausência propicia a necessidade de aplicação dos 

princípios fundamentais, em virtude do conteúdo das normais constitucionais.68 

Cabe à Constituição Federal a figura de orientação aos problemas apresentados 

pelos progressos da biotecnologia, então. 

 Isto é plausível, pois o Texto Maior tem delineado a fisionomia da 

estruturação do biodireito e a resolução das questões relativas a este. Nesta 

ótica, o princípio da dignidade da pessoa humana, ao qual se atribui um valor de 

pilar nuclear, acompanhado dos demais princípios fundamentais, é adubo ao 

solo de não tão novo subsistema jurídico.69  

 A Constituição de 1988 inclui em seu texto uma dissertação mais 

abrangente no aspecto que se direciona à família: família matrimonial, família 

não-matrimonial (advindas de união estável), família monoparental. 

 Um aspecto relevante é visto no que tange à prole, uma vez que, no art. 

227, § 6º,70 os filhos, matrimoniais ou não, também os filhos adotivos, são 

                                                 
68  SOUZA, Allan Rocha de; CASTRO, Raul Murad Ribeiro de.; JUNIOR, Vitor de Azevedo 
Almeida. Op, ciit. p. 297 
69  Ibidem 
70  BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, 
DF. 
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titulares dos mesmos direitos, isto é, direitos sucessórios, ficando vedada 

qualquer forma de discriminação.71  

 Dessa maneira, observa-se a sedimentação da igualdade substancial 

entre os filhos,72 afastando-se qualquer conduta discriminatória e, por mais uma 

vez, materializando, então, a dignidade da pessoa humana como objetivo 

regente das diretrizes da ordem jurídica nacional. 

 Destaca-se também, como forma de corroborar a afirmação acima quanto 

à relevância do princípio da dignidade da pessoa humana, que o art. 5º, inciso 

X73, da Carta Magna, trata sobre o direito fundamental à intimidade. Toda 

pessoa tem direito à sua intimidade e à inviolabilidade da vida privada, estando 

assegurada o direito à indenização por danos (materiais ou morais) que possa 

vir a sofrer.74 

 Nesta orientação, o presente ensaio não deseja dissecar as minúcias 

relativas à dignidade da pessoa humana, portanto. Apenas é preciso atrelar tal 

princípio ao direito de família, sobretudo ao direito de filiação. Assim 

compreende a pós-doutora Débora Gozzo: 

Seja como for, o princípio da dignidade da pessoa humana integra o 
ordenamento jurídico brasileiro na sua mais alta forma, isto é, servindo 
de ponto de partida, inclusive, para a aplicação de outros princípios, em 
razão do alto valor que alcança para o homem e a sua integridade 

física e psíquica.75 

  Demonstra-se, então, o rompimento com o sistema jurídico anterior, 

sobretudo com o Código Civil de 1916, tendo em vista que este optava por 

                                                 
71  GOZZO, Débora. Dignidade humana, inseminação artificial heteróloga e contestação de 
paternidade. Direitos Humanos Fundamentais - Positivação e concretização. Editora EDIFIEO. 
2006. p. 218 
72  ROSENVALD Nelson; FARIAS, Cristiano Chaves de. Direito das Famílias. Ed. Lumen 
Juris. 3ª Ed. Rio de Janeiro. 2011. p. 559 
73  BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: 
Senado Federal, 1988. 
74  GOZZO, Débora. Op, ciit. p. 219. 
75  GOZZO, Débora. Op, ciit. p . 220. 
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privilegiar os filhos havidos dentro do casamento. Assim sendo, não mais se 

tolera impedimentos ao reconhecimento ou à contestação da filiação.76  

  Sob a ótica de um panorama histórico, as Ordenações Portuguesas, 

antes mesmo do CC/1916, eram o guia utilizado para solucionar os conflitos 

familiares, consoante à ideia de que a filiação era “favor concedido aos filhos e 

um meio, oferecido aos pais, de exonerar a sua consciência e de melhorar a 

sorte dos inocentes frutos de seus erros”.77 Ademais, o instituto aplicava-se 

apenas aos filhos legítimos ou naturais, supervalorizando o casamento, 

apresentando tamanha precariedade ao tratamento jurídico direcionado aos 

filhos de pessoas não casadas. 

  O projeto de Código Civil do professor Clóvis Beviláqua, embora de certo 

modo primitivo, não era tão conservador quanto à sociedade à época, pois foi no 

Congresso Nacional que se proibiu o reconhecimento dos filhos adulterinos ou 

incestuosos, em nome da manutenção do patrimônio e dos costumes morais. 

Verifica-se que o tratamento era tão diferente e repleto de discriminação, 

impossibilitando que mesmo que o homem casado desejasse reconhecer filho 

fruto de relação extraconjugal era lhe proibido.78 

  Tal discrepância estendia-se aos filhos adotivos, sendo estes afastados 

da possibilidade de pleitearem direitos sucessórios, uma vez que estes últimos 

se voltavam aos filhos “legítimos”, nascidos do vínculo matrimonial. Tão somente 

em 1949, com a Lei nº 883, foi permitido ao marido a possibilidade de 

reconhecer filhos havidos fora do casamento.79 

  A nova perspectiva, introduzida pela Constituição de 1988, destinada ao 

aspecto da filiação renovou o instituto, uma vez que se passou a entender este 

                                                 
76  ROSENVALD Nelson; FARIAS, Cristiano Chaves de. Direito das Famílias. Op, ciit. p. 
561. 
77  Ordenações Filipinas, Liv. II, Tít. XXXV, § 12. 
78  ROSENVALD Nelson; FARIAS, Cristiano Chaves de. Direito das Famílias. Op, ciit. p. 
567 
79   Ibidem 
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instrumento como aparato garantidor do desenvolvimento da personalidade 

humana.80 O toque constitucional desvinculou a filiação da estrutura mantida 

pelos pais, em relação familiar ou mesma na ausência desta. 

  Neste sentido, é válido citar as orientações de Cristiano Chaves de Farias 

e Nelson Ronsevald: 

A partir da estrutura constitucionalmente imposta à filiação, é razoável 
afirmar que, além da absoluta impossibilidade de tratamento 
diferenciado aos filhos em razão de sua origem (seja distinção de 
efeitos pessoais ou de efeitos patrimoniais), não mais há qualquer 
obstáculo à determinação da filiação, sendo vedado o estabelecimento 

de limites à determinação do vínculo filatório, seja ele qual for.81 

  Ressalta-se que a experiência da filiação não é necessariamente advinda 

da geração biológica da criança, ou seja, a relação filiatória não pressupõe a 

transmissão de carga genética, já que seu elemento fundamental encontra-se na 

vivência familiar, bem como na realização e desenvolvimento desta.82 

  Cada ser humano possui liberdade para concretizar o projeto de filiação 

da maneira que lhe convir, através de mecanismos biológicos ou mesmo através 

da adoção ou por meio da fertilização medicamente assistida e, também, 

conforme estabelecimento de afetivo.83 Independentemente, seja lá qual for a 

forma escolhida, não haverá efeitos distintos no tratamento jurídico da situação 

do filho. 

 

2.1.2 Código Civil de 2002 

 

                                                 
80  ROSENVALD Nelson; FARIAS, Cristiano Chaves de. Direito das Famílias. Op, ciit. p. 
560 
81  Ibidem. p. 560 
82  ROSENVALD Nelson; FARIAS, Cristiano Chaves de. Direito das Famílias. Op, ciit. p. 
564. 
83  Ibidem. p. 565. 
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 A legislação civil apresenta algumas técnicas de procriação medicamente 

assistida positivadas no art. 1.597 do Código Civil, de modo que o legislador 

reconheceu formalmente a existência e a validade desse procedimento, tanto no 

método homólogo como no heterólogo.  

 O legislador ordinário de 2002, não em divergência extrema ao Código 

Civil de 1916, regulamentou a presunção da paternidade (e também da 

maternidade), todavia, com avanços, em razão do Código vigente ter absorvido 

pontos relativos à medicina reprodutiva.84 

 O mencionado artigo elucida as hipóteses legais para a incidência do 

ditame romano pater is est justae nuptiae demonstrant, conhecido por parter ist 

es. Basicamente, interpreta-se que “pai é o marido”.85 Há a presunção de  

paternidade, pois, supostamente, pessoas casadas mantêm relações de cunho 

sexual, sob suposto regime de fidelidade entre elas, de modo que as núpcias 

entre o casal presumem que a esposa, que vier a engravidar, está grávida do 

seu cônjuge.86 

 Se o pai é aquele indicado pelo encontro sexual do casamento, a mãe é 

sempre certa (mater certa est), afinal a criança é gerada no útero desta. Dessa 

forma, unidas estas presunções, estabelece-se, no âmbito jurídico, a relação de 

filiação, decorrente do nascimento. Todavia, destaca-se que as presunções 

jurídicas e legais não devem ser encaradas como absolutas, pois há de se 

compreender seu caráter relativo, em virtude da admissão de prova em 

contrário, desde que tal prova não fira garantias constitucionais.87 

 Na procriação natural, presume-se a paternidade diante de um lapso 

temporal entre o coito e o nascimento, num regime de casamento, determinando 

                                                 
84  GOZZO, Débora. Op, ciit. p. 221 
85  Ibidem. 
86  ROSENVALD Nelson; FARIAS, Cristiano Chaves de. Direito das Famílias. Op, ciit. p. 
588. 
87  Ibidem. p. 589. 
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um tempo máximo e um tempo mínimo para a gestação, tendo sua contagem 

iniciada após o começo da convivência conjugal e não da celebração do 

matrimônio.88  

 Já na procriação assistida, há dois quadros para a presunção da 

paternidade, na fertilização homóloga e na fertilização heteróloga como se 

discorrerá ao longo.  

 A atual lei civil propaga que os filhos havidos através de reprodução 

medicamente assistida homóloga são considerados do marido desde que o 

material genético empregado no processo seja deste, mesmo que a utilização 

ocorra após um possível falecimento do mencionado (art. 1.597, III, CC)89. A 

presunção legal também se dá nos casos em que embriões excedentes são 

utilizados, desde que contenha o material do casal (art. 1.597, IV, CC)90.  

 Ressalta-se que o ponto de interesse do legislador voltou-se também para 

o filho matrimonial fruto da inseminação artificial do óvulo da mulher com 

espermatozoide de terceiro alheio e não do marido, no caso, o procedimento de 

inseminação artificial heteróloga.91 

 Tal instituto está positivado no art. 1.597, V, CC. Vide: 

Art. 1.597. Presumem-se concebidos na constância do casamento os 
filhos:  
(...) 
V - havidos por inseminação artificial heteróloga, desde que tenha 

                                                 
88  Ibidem. p. 592 
89  BRASIL. Código Civil (2002). “Art. 1.597. Presumem-se concebidos na constância do 
casamento os filhos: (…) III - havidos por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido o 
marido”. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em 
15 jun. 2016. 
90  BRASIL. Código Civil (2002).“Art. 1.597. Presumem-se concebidos na constância do 
casamento os filhos: (…) IV - havidos, a qualquer tempo, quando se tratar de embriões 
excedentários, decorrentes de concepção artificial homóloga”. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em 15 jun. 2016. 
91  GOZZO, Débora. O direito fundamental à intimidade x o direito fundamental à identidade 
genética. Direito das Famílias / Maria Berenice Dias organizadora - São Paulo. Editora Revista 
dos Tribunais. 2009. p. 425 
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prévia autorização do marido.92 

 Desse modo, se o marido concordar com a inseminação do óvulo com 

material genético de outro homem, este primeiro será visto, legalmente, como o 

pai do filho que da mulher nascer. Então, o pai registral não será o pai biológico, 

porém ser o responsável legal, tendo em vista que a legislação interpreta que o 

cônjuge aceita desde o princípio receber a vindoura criança como filho, pessoa 

que biologicamente não é.93 

 Neste aspecto, entende-se que o ordenamento jurídico garante ao casal o 

direito de planejar sua família, embasado nos fundamentos do art. 226, § 7º da 

Constituição de 1988, bem como salienta meios para facilitar tal construção, ou 

seja, além de prever a prática da procriação heteróloga, estabelece-se que o 

marido é o pai do filho da esposa, não cabendo a contestação desse quadro.94 

 Frisa-se que igualmente usufrui da condição de filho a pessoa nascida 

fora do casamento. Neste ponto, não há relevância na forma da concepção, pois  

não se estagna no caso dos genitores viverem em união estável (arts. 1723 e 

ss., CC) ou em concubinato (a rts. 1.727, CC) ou se houve apenas um encontro 

eventual. O que é importante para a ordem jurídica é o reconhecimento do filho 

unido ao fato de se estabelecer uma relação de parentesco com os genitores, 

consoante arts. 1.607 e seguintes do Diploma Civil.95 

 Sendo assim, podemos observar que as técnicas que estão protegidas 

pela presunção do parter is est são as que abarcam os procedimentos de 

inseminação artificial ou fertilização in vitro de caráter homólogo, sendo estes os 

casos que há harmonia entre a paternidade de origem biológica e a legal (como 

consta dos incisos III e IV do art. 1.597, CC). Contudo, na inseminação artificial 

heteróloga, isto é, na hipótese na qual as paternidades não coincidem, a prévia 

                                                 
92 BRASIL. Código Civil (2002). Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em 15 jun. 2016. 
93  Ibidem 
94  Ibidem 
95  Ibidem 



 

29 

 

autorização do marido apresenta a presunção de filiação (já visto no inciso V do 

art. 1597, CC), através da paternidade socioafetiva. 

 

 2.1.3 Lei de Biossegurança (Lei 11.105/05) 

 

 Como ponto de destaque desse trabalho, apresenta-se a Lei de 

Biossegurança96, aprovada em março de 2005, na qual se permite o 

desenvolvimento de pesquisas com células-tronco embrionárias. Mostra-se o art. 

5º da Lei nº 11.105/2005: 

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

este artigo e sua prática implica o crime tipificado no art. 15 da Lei n
o 

9.434, de 4 de fevereiro de 1997.97 

 

 Evidencia-se que o artigo em epígrafe foi objeto da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 351098 (ADI 3510), pois o então Procurador Geral da 

                                                 
96 BRASIL. Congresso Nacional. Lei nº 11.105 de 24 de março de 2005. Diário Oficial da 
União, Brasília, DF, 24 mar. 2005. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11105.htm>. Acesso em 15 jun. 
2016. 
97 BRASIL. Código Civil (2002). Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11105.htm>. Acesso em 15 jun. 
2016. 
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República, Cláudio Fonteles, ao ano de 2005, acreditava que o dispositivo 

perturbava a proteção constitucional do direito à vida, bem como o princípio da 

dignidade da pessoa humana. Fundamentando assim seus argumentos de que 

os embriões congelados constituem vida humana, sob a égide do art. 1º, III e art. 

5º, caput da Constituição Federal.99 

 A referida ADI teve como Relator o Ministro Carlos Ayres Britto e seu 

julgamento pontuou um marco jurídico, uma vez que foi um momento único no 

qual o Judiciário Brasileiro pôde analisar temas referentes ao mundo das 

ciências médicas.100 

 A ação abordava questão divergente, fato este que suscitou um vasto 

debate no Supremo Tribunal Federal, pois se percebeu que o “Direito não basta 

em si mesmo e que a determinação da vida não seria encontrada no Direito”.101 

O debate se estendeu à sociedade através da mídia, promovendo um foco de 

interesse pelos procedimentos de reprodução assistida. 

 Em vista disso, foram convidadas outras camadas integrantes do meio 

social na condição de “Amigos da Corte” (amicus curae), como se depreende da 

leitura do inteiro teor da ADI 3510. Sendo elas: a Conectas Direitos Humanos 

Direitos Humanos, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB, o 

Centro de Direitos Humanos – CDH, O Movimento Em Prol da Vida – MOVITAE 

e o Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero - ANIS. 

 A audiência pública102 foi realizada em 2007, configurando-se como a 

primeira do gênero, realizada pela Corte Suprema, a fim de averiguar o princípio 

                                                                                                                                                 
98  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI nº 3510. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/>. Acesso em 15/06/2016. 
99  HOLANDA, Caroline Sátiro. Reprodução Humana Assistida e o Direito: em busca de 
definições jurídicas para o nascituro e para o embrião humano congelado. Op, ciit. p. 782  
100  Ibidem 
101  Ibidem 
102  BRASIL. Lei nº 9868/99, art. 9º, § 1º. “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 
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da vida. E, diante dos embates traçados, se verificou a complexidade do tema 

frente a preceitos religiosos, morais e ideológicos, de modo que o julgamento da 

ação aqui estudada só ocorreu três anos após a sua propositura.103 

 Na sessão de 05 de março de 2008, o Ministro Relator proferiu seu voto 

de forma favorável ao desenvolvimento das pesquisas que se utilizam de 

células-tronco embrionárias, embasando sua decisão segundo um paralelo entre 

os art. 5º que se pretendia inconstitucional e a Lei nº 9.434/1997 que determina 

a morte encefálica com a vida finda. Isto é, para Ayres Britto, o embrião 

congelado não é vida, pois não possui cérebro.104 

 Acompanharam o voto do Relator, os seguintes Ministros: Ellen Gracie, 

Carmen Lúcia, Joaquim Barbosa, Cezar Peluso, Marco Aurelio Mello e Celso de 

Mello. Os Ministros Menezes Direito, Ricardo Lewandowski, Eros Grau e Gilmar 

Mendes, entretanto, votaram pelo parcial procedência da ADI 3510, impondo 

uma série de restrições às pesquisas com células-tronco. 

 Logo, para seis ministros, é constitucional o art. 5º da Lei nº 11.105/2005. 

Isto é, a maioria da Corte compreendeu que o embrião congelado não firma vida 

humana, uma vez que encontrado nessa condição não viabiliza formas de 

desenvolver os aspectos que lhe tornariam humano.105 

 Sob esta perspectiva, embora o debate entre os Ministros tenha 

englobado a verificação da extensão dos preceitos constitucionais, observa-se 

vultosa preocupação quanto ao método legislativo utilizado, de forma que alguns  

juristas fundamentaram seus votos conforme pretendida adoção de 

regulamentação taxativa, exaustiva em seu conteúdo, afastando qualquer 

                                                                                                                                                 
para que emita parecer sobre a questão, ou fixar data para, em audiência pública, ouvir 
depoimentos de pessoas com experiência e autoridade na matéria”. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9868.htm>. Acesso em 15 jun. 2016. 
103  HOLANDA, Caroline Sátiro. Reprodução Humana Assistida e o Direito: em busca de 
definições jurídicas para o nascituro e para o embrião humano congelado. Op, ciit. p. 782 
104  Ibidem. 
105  HOLANDA, Caroline Sátiro. Reprodução Humana Assistida e o Direito: em busca de 
definições jurídicas para o nascituro e para o embrião humano congelado. Op, ciit. p. 784 



 

32 

 

possibilidade de interpretação dúbia, ao passo que os outros averiguaram a 

ausência de necessidade de técnica jurídica exaustiva, tendo em vista que o 

Direito mostrou-se apenas um dos meios capazes de regrar as questões da 

biomedicina106. 

 

 2.1.4 Resoluções do Conselho Federal de Medicina 

 

 O Conselho Federal de Medicina (CFM) é o órgão ao qual foi atribuído as 

competências constitucionais de fiscalização e normatização da prática médica. 

Este foi criada em 1951 e suas funções se alargaram desde então. Sobretudo, 

quanto à influência política na sociedade.107 

 No Brasil, a Resolução pioneira quanto à regulamentação da procriação 

humana assistida foi a de nº 1.352/1992, do CFM. Esta foi revogada por 

resoluções seguintes que configuraram na atual Resolução nº 2.121/2015.108 

Ainda que de caráter deontológico, este dispositivo é o único específico sobre o 

tema que vigora no país. 

 A vigente orientação normativa do Conselho manteve alguns aspectos 

das antecessoras. Por exemplo, a obrigatoriedade quanto ao consentimento 

esclarecido dos pacientes e dos doadores, relacionados aos métodos e 

procedimentos da reprodução medicamente assistida; bem como a gratuidade 

de doação dos gametas, afastando-se qualquer fim lucrativo desta atividade; e, 

a garantia, aos doadores, do anonimato sobre suas identidades, apenas sendo 

divulgadas em situações específicas, como para a obtenção de dados de saúde,  

                                                 
106  SOUZA, Allan Rocha de; CASTRO, Raul Murad Ribeiro de.; JUNIOR, Vitor de Azevedo 
Almeida. Op, ciit. p. 305 
107  BRASIL. Código de Ética Médica. Disponível em: <http://portal.cfm.org.br/>. Acesso em 
15 jun. 2016. 
108  BRASIL. Resolução CMF nº 2.121. Disponível em: 
<http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/2015/2121_2015.pdf>. Acesso em 15 jun. 2016 
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tão somente aos médicos a fim de se preservar a identidade civil da pessoa que 

doou material genético. 

 Destaca-se que no Capítulo III, destinado às clínicas, centros ou 

prestadores de serviços que aplicam as técnicas de reprodução artificial, é 

demonstrada a exigência de manter, por parte do estabelecimento, um banco de 

dados com as características fenotípicas, dados clínicos e material genético dos 

doadores. Neste ponto: 

No que concerne às características fenotípicas objetivas a serem 
registradas pelos estabelecimentos destinados à inseminação artificial 
heteróloga compreendem-se: porte físico; cor dos olhos, da pele e dos 
cabelos; estatura, idade entre outras. Excetuam-se as características 
adquiridas tais como tatuagens e cicatrizes. Com isto, os dados 
genéticos catalogados preservam, em parte, o princípio da 
impessoalidade do doador, uma vez que ele deve ser percebido 

apenas como fornecedor do material genético.109 

 Frisa-se que a clínica deve manter um registro dos nascimentos 

provenientes de seus trabalhos, na tentativa de impedir que um doador venha a 

produzir mais de uma gestação de crianças, de sexos opostos, numa área 

correspondente a um milhão de habitantes. Fato este que pretende evitar a 

possibilidade de relações incestuosas entre pessoas com um vínculo genético 

muito próximo.110 

 Nesta lógica, pode-se ressaltar que o CFM não compreende como 

objetivo final da unidade de reprodução assistida a própria reprodução realizada 

por inseminações ou fertilizações ou mesmo a efetividade da gravidez, porém, 

há um vislumbre em se acompanhar o desenvolvimento do material genético 

para fins de delimitação geográfica, evitando-se a convergência genética.111 

 Nos princípios gerais da Resolução, verifica-se também que é vedada a 

                                                 
109  SOUZA, Fernanda Maria Costa de; et. al. Inseminação Artificial Heteróloga: Implicações 
Bioéticas e Jurídicas. Revista Brasileira de Ciências da Saúde. 2012. p. 422 
110  Ibidem. 
111  SOUZA, Fernanda Maria Costa de; et. al. Inseminação Artificial Heteróloga: Implicações 
Bioéticas e Jurídicas. Revista Brasileira de Ciências da Saúde. Op, ciit. p. 422 
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redução do número de embriões em casos de gravidez múltipla, proveniente de 

fertilização in vitro, método este que acompanha um número específico de 

embriões implantados para cada faixa etária da mulher, ou seja, o limite imposto 

é baseado no elemento idade. 

 Diferentemente do Código Civil de 2002, consoante à Resolução anterior, 

a atual não edita a necessidade de a mulher estar casada ou mesmo se 

encontrar em união estável com a finalidade de se submeter aos processos 

reprodutivos heterólogos.112 

 A Resolução nº 2.121/2015 manteve, em seu preâmbulo, o 

reconhecimento da união estável homoafetiva como entidade familiar, consoante 

orientação do Supremo Tribunal Federal nos julgados da ADI nº 4.277 e da 

ADPF nº 132 que estava presente na Resolução anterior. Pode-se então deduzir 

que não há óbices para casais homossexuais ingressarem no desejo de 

planejamento familiar, recorrendo às técnicas de reprodução assistida. 

 Nesta lógica, a inseminação artificial heteróloga é um ponto crucial, de 

nuances científicas e jurídicas, norteador da construção e deliberação dos laços 

de familiaridade na sociedade contemporânea. Além disso, traz uma nova 

perspectiva do direito de família, na qual propaga-se a ampliação dos direitos 

individuais. Isto é, a ideia do direito individual de gerar ou ter um filho, não mais 

vinculada à necessidade de procriar dentro do matrimônio, bem como não é um 

projeto de dois parceiros. Sequer o útero é o local que se principia a existência 

do embrião.113 

 

 

 

                                                 
112  Ibidem. 
113  SOUZA, Fernanda Maria Costa de; et. al. Inseminação Artificial Heteróloga: Implicações 
Bioéticas e Jurídicas. Revista Brasileira de Ciências da Saúde. Op, ciit. p. 425 
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3 O ANONIMATO DAS RELAÇÕES BIOLÓGICAS EM FERTILIZAÇÃO IN 
VITRO 

 

 

 Como se pode perceber da retomada do Capítulo anterior, o legislador 

não previu quaisquer deveres aos doadores de material genético direcionados 

ao fruto da futura fertilização, ou seja, o ser humano que manterá um vínculo 

biológico com o fornecedor. Da mesma forma que não há uma orientação 

legislativa quanto à possibilidade daquele que nascer dessa forma de procriação 

de ingressar em juízo contra o “pai” biológico ou a “mãe” biológica a fim de 

estabelecer laços de parentesco com estes.114 

 Destaca-se, sobretudo, que não foi disciplinada a impossibilidade de o ser 

humano resultante do procedimento heterólogo questionar em juízo a identidade 

do doador ou da doadora, embora o anonimato destes tenha sido 

regulamentado na Resolução nº 1.358/1992 do Conselho Federal de Medicina e 

mantido nas resoluções posteriores.115 

 Do ponto de vista médico, o anonimato é um valor imprescindível e 

inviolável, de modo que se obsta inclusive o conhecimento da identidade dos 

receptores de óvulos ou de espermatozoides doados. Sendo, então, apenas 

plausível a divulgação de informações relativas aos doares em situações 

excepcionais, de cunho médico, bem como tais informações se estenderiam aos 

médicos exclusivamente, protegendo-se a identidade civil dos fornecedores.116 

                                                 
114  GOZZO, Débora. O direito fundamental à intimidade x o direito fundamental à identidade 
genética. Direito das Famílias / Maria Berenice Dias organizadora - São Paulo. Editora Revista 
dos Tribunais. 2009. p. 431 
115  Ibidem. 
116  GOZZO, Débora. O direito fundamental à intimidade x o direito fundamental à identidade 
genética. Direito das Famílias / Maria Berenice Dias organizadora - São Paulo. Editora Revista 
dos Tribunais. 2009. p. 431 
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 Dessa maneira, a pessoa que vier a nascer, aparentemente, não possui 

os aparatos para ter acesso aos dados sobre sua ascendência biológica, 

embora não haja impeditivo legal que a impeça de exigi-lo por via judicial.117 

 Frisa-se, no entanto, que o médico encontra-se impedido pelo Código de 

Ética Médica, em seu art. 73, do Capítulo IX, de revelar o sigilo quanto ao 

anonimato em virtude de sua profissão. Vide: 

Art. 73. Revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do 
exercício de sua profissão, salvo por motivo justo, dever legal ou 
consentimento, por escrito, do paciente. 
Parágrafo único. Permanece essa proibição: a) mesmo que o fato seja 
de conhecimento público ou o paciente tenha falecido; b) quando de 
seu depoimento como testemunha. Nessa hipótese, o médico 
comparecerá perante a autoridade e declarará seu impedimento; c) na 
investigação de suspeita de crime, o médico estará impedido de revelar 

segredo que possa expor o paciente a processo penal.118 

 No que se refere ao ordenamento jurídico brasileiro, tal vedação encontra-

se no art. 154 do Código Penal e dispõe sobe a violação do segredo profissional. 

Art. 154 - Revelar alguém, sem justa causa, segredo, de que tem 
ciência em razão de função, ministério, ofício ou profissão, e cuja 
revelação possa produzir dano a outrem: 
Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa de um conto a dez 
contos de réis. 

Parágrafo único - Somente se procede mediante representação119 

 

3.1 Limitações ao anonimato frente ao direito à informação do receptor 

 

 Os avanços referentes às tecnologias reprodutivas propiciaram uma nova 

perspectiva que desvincula sexualidade de reprodução, de modo que não 

somente se modificou a relação entre os sexos como também se possibilitou o 

                                                 
117  Ibidem. 
118  BRASIL, Código de Ética Médica. Disponível em: 
<http://www.portalmedico.org.br/novocodigo/integra_9.asp>.Acesso em 10 jul. 2016. 
119 BRASIL. Código Penal. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-
lei/Del2848.htm>. Acesso em 10 jul. 2016 
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advento de novas configurações familiares, transformando as tradicionais regras  

de filiação, tendo vista a presença de material genético de terceiro.120 

 Há países que, diferentemente do Brasil, permitem a prática da doação de 

material genética sem o resguardado da identidade do doador, estando esta 

disponível à pessoa gerada quando do atingir da maioridade. Nesse quadro 

estão a Suécia (1985), a Suíça (1985), a Áustria (1992), a Nova Zelândia (1994),  

a Holanda (2004), a Noruega (2005), o Reino Unido (2005), a Alemanha (2006). 

Estes países já deixaram de se valer das práticas de anonimato nas situações 

que concernem à doação de material genético, enquanto que países como 

Estados Unidos, Canadá, Austrália, Bélgica e Islândia admitem prática com ou 

sem anonimato.121 

 A extinção do anonimato é orientada consoante a ponderação quanto ao 

bem estar das crianças que vierem a nascer, provenientes das tecnologias de 

reprodução. Há um debate quanto aos aspectos negativos de se omitirem ou de 

se restringirem as informações relativas aos envolvidos.122  

 Nos EUA, local onde ocorreu o caso base de orientação deste trabalho, 

as redes sociais têm sido espaços de questionamento quanto à identidade de 

doadores, em grupos contendo filhos e mães, que se utilizaram da procriação 

assistida. A própria Breeanna123 se utilizou de um site sobre doadores de 

esperma para buscar informações quanto ao seu doador, descobrindo, então 

quinze meio-irmãos,  

                                                 
120  MACHIN, Rosana. Anonimato e segredo na reprodução humana com participação de 
doador: mudanças em perspectivas. São Paulo. 2016. p. 83 
121  MACHIN, Rosana. Anonimato e segredo na reprodução humana com participação de 
doador: mudanças em perspectivas. São Paulo. 2016. p. 84 
122  Ibidem. 
123  GERAÇÃO IN VITRO. Disponível em: <http://www.mtv.com.br/programas/geracao-in-
vitro/elenco/breanna/>. Acesso em 10 jul. 2016. 
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 Destaca-se também a distinção entre “segredo” e “anonimato”, pois nesse 

aspecto há uma diferenciação entre o doador que não quer ser identificado e os 

possíveis pais que não querem que sua condição seja conhecida. Vejamos: 

Quando usamos o termo “segredo” aludimos disposições dos 
envolvidos (casal ou pessoa solteira), que fazem uso da técnica e 
daquele indivíduo que figura como doador, de preservar a realização 
da prática – uso de inseminação artificial ou fertilização in vitro e o ato 
do sêmen. O termo “anonimato” indica uma política adotada com 
relação ao doador do material genético pela qual há uma ocultação 
mútua da identidade das pessoas envolvidas no processo, sendo 
somente o médico o detentor destas informações. Assim, segredo se 
refere à ocultação da própria existência de um doador, enquanto o 

anonimato esconde sua identidade.124 

 Sob a orientação do primeiro Capítulo deste ensaio, foi demonstrado que 

a infertilidade é um obstáculo problemático para aqueles casais que desejam 

constituir um projeto de família, de maneira que se investiu no desenvolvimento 

das técnicas de reprodução assistida. Tendo estas últimas se estendido a novas 

constituições familiares, como casais homossexuais. 

 Nesta lógica, alguns parceiros optavam pelo segredo quanto à forma de 

concepção do desejado filho ou filha. Isto é, o posicionamento de manter em 

sigilo este procedimento, muitas vezes, está associado ao estigma social que 

paira sobre a infertilidade, permanecendo em segundo plano o anseio de 

preservar a criança. Afinal, é proporcionado a um casal heterossexual a ideia de 

uma “concepção tradicional”, no caso da infertilidade masculina, ou seja, existe a 

vivência da gestação e também do nascimento para os dois, bem como para 

toda a sociedade.125  

 Sendo assim, o conceito de que o segredo é a opção mais adequada foi 

se enfraquecendo ao perpassar dos anos, pois havia uma proteção quanto aos 

doadores e aos receptores, mas não quanto ao concebido, uma vez que este 

                                                 
124  MACHIN, Rosana. Op, ciit. p. 85 
125  MACHIN, Rosana. Anonimato e segredo na reprodução humana com participação de 
doador: mudanças em perspectivas. São Paulo. 2016. p. 87 
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era tratado como o resultado de um procedimento, não como um indivíduo 

fundamental e peculiar.126 

 Em paralelo, desde 2005, no Reino Unido, qualquer criança proveniente 

de métodos de concepção artificial possui o direito legal de ter acesso às 

informações “não identificáveis” sobre o doador a partir dos dezesseis anos de 

idade, enquanto que aos dezoito já podem obter as informações “identificáveis”, 

como nome completo e último endereço registrado.127 A instituição UK Human 

Fertility and Embriology Authority é a licenciada para manter os dados, bem 

como monitorar as clínicas e as pesquisas, que envolvam embriões humanos.  

 Os primeiros debates, ocorridos ao final dos anos 1990, foram incitados 

pela entidade de caridade The Children's Society e tinham o viés de afastar o 

anonimato na tentativa de equiparar a situação legal das crianças concebidas 

por meios médicos às das crianças que foram adotadas. Além do direito ao 

acesso à informação, como é resguardado para as crianças adotadas, 

fomentava-se a relevância do direito à origem genética como parte da 

construção da identidade.128 

 Os questionamentos chegaram ao Departamento de Saúde, por meio de 

uma consulta pública. E, além disso, o Parlamento ponderou pelo alinhamento 

mais similar entre os direitos das pessoas havidas por métodos assistidos e os 

adotados, na perspectiva de não ser contrário à Convenção Europeia dos 

Direitos Humanos e a Declaração Universal dos Direitos da Criança, já que esta 

última promove a origem genética como direito da criança129. 

 Todavia, a mudança não teve cunho hegemônico, a comunidade médica 

britânica (British Fertility Society, Royal College of Obstetricians and 

                                                 
126  MACHIN, Rosana. Op, ciit. p. 88 
127  MACHIN, Rosana. Op, ciit. p. 89 
128  MACHIN, Rosana. Anonimato e segredo na reprodução humana com participação de 
doador: mudanças em perspectivas. São Paulo. 2016. p. 89 
129  MACHIN, Rosana. Anonimato e segredo na reprodução humana com participação de 
doador: mudanças em perspectivas. São Paulo. 2016. p. 90 
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Gynaecologists e British Medical Association) posicionou-se como contrária à 

abolição do anonimato, apontando a possibilidade de se alterar a forma como 

eram disponibilizados os doadores, aumentando-se, então, o custo dos 

procedimentos e acarretando a probabilidade de pacientes recorrerem ao 

exterior para tratamento. Embora não se questiona a relevância desta categoria 

no debate, seu posicionamento restou vencido.130 

 No Brasil, por sua vez, a Resolução nº 2.121/2015 do Conselho Federal 

de Medicina mantém o anonimato do doador de material genético. Todavia, 

consoante o art. 27 do Estatuto da Criança e do Adolescente, “o reconhecimento 

do estado de filiação é um direito personalíssimo, indisponível e imprescritível”, 

isto é, embora os contratos de anonimato sejam firmados entre doadores e 

clínicas, ainda que resguardado tal instituto pela referida resolução, tal ponto é 

contestável, tendo vista a inalienabilidade do direito de conhecimento da 

origem.131 

 

3.1.1 O princípio da dignidade humana da pessoa humana e a contestação 
de paternidade  

 

 Perante a realidade brasileira, na qual não há quaisquer normas 

específicas quanto à legislação relativa à reprodução assistida, os conflitos 

advindos da utilização desses métodos são interpretados sob as premissas da 

Constituição Federal, sobretudo ao que concerne ao princípio da dignidade da 

                                                 
130  MACHIN, Rosana. Op, ciit. p. 91 
131  ANDRADE, Denise Almeida de; CHAGAS, Márcia Correia. Limitações ao anonimato de 
material genético nas fecundações artificiais humanas frente ao direito à informação do receptor: 
uma nova mirada à luz do princípio da dignidade da pessoa humana. Anais do XIX Encontro 
Nacional do CONPEDI. Fortaleza. 2010. p. 711 
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pessoa humana, do qual se desdobram os direitos fundamentais à vida, 

igualdade, liberdade e privacidade, por exemplo.132 

 Embora seja um instituto extremamente amplo, capaz de causar certa 

noção de generalidade, tal fundamento não se resume a um ditame ético e 

moral, pois é uma norma jurídica, utilizada como a base norteadora dos 

posicionamentos jurídico-subjetivos que delimitam os direitos, garantias e 

deveres. É, em suma, “um mandato de otimização que determina que a pessoa 

humana seja realizada na maior medida possível”133. 

 Desse modo, conforme tal preceito, à pessoa humana é reservado o 

dever de respeito, diante do Estado, da sociedade, de particulares e até do 

próprio indivíduo, estando todos os integrantes da realização de vida em 

comunidade limitados a tal fundamentação. Sendo assim, o Poder Público fica 

impedido de praticar atos que violem este princípio, bem como é o responsável 

por nutrir e por concretizar o ideal de vida digna. Quer dizer que o Estado deve 

manter seus órgãos direcionados ao resguardo do sujeito, promovendo o 

respeito a este, bem como se abstendo de se utilizar de práticas contrárias à 

concretização da dignidade da pessoa humana.134 

 Nesta lógica, frisa-se que, além do Estado, todas as entidades públicas 

ou mesmo as entidades privadas são atingidas por tal obrigação de respeito ao 

princípio base da Constituição Cidadã. Isto é, quaisquer atos vindos da 

sociedade ou até mesmo da própria pessoa que atentem contra a dignidade 

devem ser afastados, pois o princípio constitucional não permite que práticas 

que o enfraqueçam, da mesma forma que inviabiliza a possibilidade de se 

renunciar ao tratamento digno.135 

                                                 
132  MYSZCZUK, Ana Paula. MEIRELLES, Jussara Maria Leal de. Bioética, biodoreito e 
interpretação (bio) constitucional. Anais do XVII Congresso Nacional do CONPEDI. Brasília, 
2008. p. 337 
133  Ibidem. 
134  Ibidem. 
135  Ibidem. 
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 A amplitude deste princípio abarcar a capacidade de ele ser um aparato 

de ponderação para dirimir conflitos existentes, tal como conflitos que vierem a 

existir, entre direitos fundamentais, impondo limitações de uns frente a outros, 

consoante à observação dos direitos e deveres proporcionados pelo referido, 

tendo vista que o núcleo essencial dos direitos fundamentais é a própria 

dignidade da pessoa humana.136  

 Logo, quaisquer inovações realizadas nas ciências médicas são passíveis 

de existência para propagar a vida digna da pessoa humana, isto é, a 

biomedicina está a serviço da busca por melhorias que se estendam à espécie 

humana na concretização da própria dignidade, uma vez que o indivíduo é 

encarado como fim único, não como meio para se desenvolver o conhecimento 

científico.137  

 Desse modo, uma interpretação em biodireito pautará o mais vasto 

entendimento da estruturação da dignidade, fomentando a promoção da 

qualidade e do respeito a fim de afastar análises que relativizem as garantias 

principiológicas, pois “entender a pessoa como um fim significa respeitá-la e 

tratá-la como alteridade e, portanto, reconhecê-la como um ser diverso livre e 

um centro de dignidade que é único e não pode ser substituído por outro”138. 

 Neste sentido, cita-se o Recurso Especial nº 833.712139, de relatoria da 

então Ministra Nancy Andrighy, no qual o Superior Tribunal de Justiça reconhece 

que o estado de filiação é um direito personalíssimo, indisponível e 

imprescritível, podendo ser exercido sem qualquer restrição em face dos pais ou 

de seus herdeiros, de modo que se afirma que há violação do princípio da 

dignidade da pessoa humana quando se cerceia a possibilidade de 

                                                 
136  Ibidem. 
137  MYSZCZUK, Ana Paula. MEIRELLES, Jussara Maria Leal de. Bioética, biodireito e 
interpretação (bio) constitucional. Anais do XVII Congresso Nacional do CONPEDI. Brasília, 
2008. p. 338 
138  Ibidem. 
139  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Diário Oficial da União, 04 jun. 2007. Disponível 
em: <http://www.stj.jus.br/>. Acesso em: 10 jul. 2016. 
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conhecimento da origem genética, por se desconsiderar a necessidade 

psicológica de ter acesso à origem biológica. Vide a ementa: 

Direito civil. Família. Recurso especial. Ação de investigação de 
paternidade e maternidade. Vínculo biológico. Vínculo sócio-afetivo. 
Peculiaridades. 
- A “adoção à brasileira”, inserida no contexto de filiação sócio-afetiva, 
caracteriza-se pelo reconhecimento voluntário da 
maternidade/paternidade, na qual, fugindo das exigências legais 
pertinentes ao procedimento de adoção, o casal (ou apenas um dos 
cônjuges/companheiros) simplesmente registra a criança como sua 
filha, sem as cautelas judiciais impostas pelo Estado, necessárias à 
proteção especial que deve recair sobre os interesses do menor. 
- O reconhecimento do estado de filiação constitui direito 
personalíssimo, indisponível e imprescritível, que pode ser exercitado 
sem qualquer restrição, em face dos pais ou seus herdeiros. 
- O princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, 
estabelecido no art. 1º, inc. III, da CF/88, como um dos fundamentos da 
República Federativa do Brasil, traz em seu bojo o direito à identidade 
biológica e pessoal. 
- Caracteriza violação ao princípio da dignidade da pessoa humana 
cercear o direito de conhecimento da origem genética, respeitando-se, 
por conseguinte, a necessidade psicológica de se conhecer a verdade 
biológica. 
- A investigante não pode ser penalizada pela conduta irrefletida dos 
pais biológicos, tampouco pela omissão dos pais registrais, apenas 
sanada, na hipótese, quando aquela já contava com 50 anos de idade. 
Não se pode, portanto, corroborar a ilicitude perpetrada, tanto pelos 
pais que registraram a investigante, como pelos pais que a 
conceberam e não quiseram ou não puderam dar-lhe o alento e o 
amparo decorrentes dos laços de sangue conjugados aos de afeto. 
- Dessa forma, conquanto tenha a investigante sido acolhida em lar 
“adotivo” e usufruído de uma relação sócio-afetiva, nada lhe retira o 
direito, em havendo sua insurgência ao tomar conhecimento de sua 
real história, de ter acesso à sua verdade biológica que lhe foi 
usurpada, desde o nascimento até a idade madura. Presente o 
dissenso, portanto, prevalecerá o direito ao reconhecimento do vínculo 
biológico. 
- Nas questões em que presente a dissociação entre os vínculos 
familiares biológico e sócio-afetivo, nas quais seja o Poder Judiciário 
chamado a se posicionar, deve o julgador, ao decidir, atentar de forma 
acurada para as peculiaridades do processo, cujos desdobramentos 
devem pautar as decisões. 
Recurso especial provido. 
(REsp 833.712/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 17/05/2007, DJ 04/06/2007, p. 347) 
 
 

 Ao filho gerado através dos meios de procriação artificial, pela via 

heteróloga, não é vedada a possibilidade de vir a desejar conhecer a sua 
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ascendência genética, ou seja, “seus pais biológicos”, de maneira que resta ao 

ordenamento jurídico lidar com uma possível ação de investigação de 

paternidade.140 

 Também se deve elucidar o direito do pai registral de manter seu estado 

de pai, isto é, aquele que consta no Registro Civil como o genitor.141 Contudo, 

compete àquele que possui a posse do estado de filho a propositura de ação 

que venha a comprovar estado contrário ao que se observa no termo de 

nascimento. Nesta situação, o pai não pode se opor a tal pretensão, embora lhe 

seja possível comprovar a “posse do estado de pai”.142  

 Por conseguinte, o pai registral que desempenhe e que vivencie a figura 

de pai socioafetivo poderá sim perder esse estado por meio de decisão judicial, 

na qual se busca salvaguardar o direito à verdade do ser humano que se 

apresenta na certidão de nascimento na condição de filho/filha, para que este 

possa averiguar a sua ascendência genética. Isto é possível já que a proteção 

presente no ordenamento jurídico brasileiro é dirigida à pessoa do filho, afinal 

somente ele tem a legitimidade para reverter o que consta no seu registro de 

nascimento.143 

 Por outro lado, é vedada ao pai registral uma futura insurgência contra os 

fatos que se demonstram no termo de nascimento, uma vez que o negócio 

jurídico unilateral de se reconhecer voluntariamente ou mesmo judicialmente é 

nítido, expresso, sendo irrevogável, como prevê o art. 1.609 do Diploma Civil. No 

                                                 
140  ANDRADE, Denise Almeida de; CHAGAS, Márcia Correia. Limitações ao anonimato de 
material genético nas fecundações artificiais humanas frente ao direito à informação do receptor: 
uma nova mirada à luz do princípio da dignidade da pessoa humana. Anais do XIX Encontro 
Nacional do CONPEDI. Fortaleza. 2010. p. 711 
141  GOZZO, Débora. O direito fundamental à intimidade x o direito fundamental à identidade 
genética. Direito das Famílias / Maria Berenice Dias organizadora - São Paulo. Editora Revista 
dos Tribunais. 2009. p. 432 
142  GOZZO, Débora. Op, ciit. p. 434. 
143  GOZZO, Débora. O direito fundamental à intimidade x o direito fundamental à identidade 
genética. Direito das Famílias / Maria Berenice Dias organizadora - São Paulo. Editora Revista 
dos Tribunais. 2009. p. 434. 
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entanto, ressalva-se que irrevogabilidade não afasta a anulabilidade, já que se o 

documento conter falsidade ou algum erro, ele poderá ser anulado.144 

 Caso o marido aceite a utilização da prática da inseminação artificial 

heteróloga, há, então, a escolha consciente pelo exercício da paternidade 

responsável, muito embora este homem não seja o pai biológico do filho que 

será gestado pela esposa. Consequentemente, este tipo de paternidade não 

pode ser contestado quando da existência de autorização para a realização do 

procedimento de fertilização, pois a presunção neste caso é absoluta.145 

 Logo, o consentimento do esposo, na fertilização heteróloga, é essencial 

para o reconhecimento prévio do filho. Constitui-se um caso de filiação 

socioafetiva, não se admitindo portanto a impugnação da paternidade, por meio 

de prova pericial biológica, já que o vínculo paterno-filial se formou no momento 

em que houve a anuência.146  

 

3.1.2 O direito fundamental à intimidade em convergência com o direito 
fundamental à identidade genética 

 

 Sob a égide da interpretação constitucional principiológica, o direito à 

identidade genética tem em sua composição o direito à intimidade e o direito à 

privacidade, bem como a dignidade da pessoa humana. Todos este estão 

                                                 
144  Ibidem. 
145  GOZZO, Débora. Dignidade humana, inseminação artificial heteróloga e contestação de 
paternidade. Direitos Humanos Fundamentais - Positivação e concretização. Editora EDIFIEO. 
2006. p. 227 
146  ROSENVALD, Nelson; FARIAS, Cristiano Chaves de. Direito das Famílias. Op, ciit. p. 
603 
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presentes no texto da Constituição Federal vigente e são elementos 

fundamentais ao direito à identidade pessoal.147 

 Neste sentido, busca-se uma analogia com a lei nº 12.010/2009, a Lei de 

Adoção, que positiva em seu artigo 48148 a conclusão do debate relacionado ao 

direito do adotado conhecer sua origem biológica, modificando também o 

Estatuto da Criança e do Adolescente, pois o adotado tem o direito de ter acesso 

ao conhecimento de sua origem biológica, no que concerne ao processo de 

adoção, irrestritamente, após completar 18 anos de idade.  

 Como também pode-se dar antes da maioria a fim de que se garanta 

assistência jurídica e psicológica ao menor de idade. Assim sendo, ao assegurar 

ao indivíduo que foi adotado o do direito ao conhecimento da origem biológica, a 

Lei de Adoção está dando especial destaque ao direito à historicidade pessoal 

do ser humano.149 

 Diante disso, traça-se um paralelo entre os direitos de uma pessoa 

adotada e de uma pessoa fruto de técnicas de reprodução assistida. Num 

primeiro cenário, estão os pais biológicos que conceberam uma criança por vias 

tradicionais, sendo esta adotada por pais socioafetivos e, num futuro, 

amadurecendo o desejo de conhecer sua origem biológica.150  

 Enquanto que, num outro plano, existem os pais biológicos, isto é, os 

doadores de material genético. Tal material germinativo será utilizado pelos 

                                                 
147  VASCONCELOS, Camilla; LUSTOSA, Cátia; MEIRELLES, Ana Thereza; ARANHA, 
Anderson Vieira; GARRAFA, Volnei. Direito ao conhecimento da origem biológica na reprodução 
humana assistida: reflexões bioéticas e jurídicas. Brasília. 2014. p. 513 
148 BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente. “Art. 48. O adotado tem direito de 
conhecer sua origem biológica, bem como de obter acesso irrestrito ao processo no qual a 
medida foi aplicada e seus eventuais incidentes, após completar 18 (dezoito) anos.
 Parágrafo único. O acesso ao processo de adoção poderá ser também deferido ao 
adotado menor de 18 (dezoito) anos, a seu pedido, assegurada orientação e assistência jurídica 
e psicológica.”. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
2010/2009/lei/l12010.htm>. Acesso em 10 jul. 2016. 
149  VASCONCELOS, Camilla; LUSTOSA, Cátia; MEIRELLES, Ana Thereza; ARANHA, 
Anderson Vieira; GARRAFA, Volnei. Op, ciit. p. 514. 
150  Ibidem. 
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futuros pais socioafetivos que cultivam o desejo de ter filhos. Filhos estes que se 

havidos passam a reclamar o direito à sua historicidade.151 

 Dessa forma, questiona-se: a quem pertence o sigilo do anonimato 

quanto às informações genéticas referentes ao doador ou à doadora? 

Certamente, não há dúvidas quanto ao fato de que aos doadores pertencem o 

segredo sobre seus dados, tanto os genéticos como os sociais, tendo em vista 

que tais informações abarcam a alçada do direito à intimidade, 

constitucionalmente defendido.152 

 No entanto, suscita-se outro apontamento: o segredo pertence também à 

pessoa nascida em razão da doação de material genético alheio? Acredita-se 

que também não há dúvidas quanto a essa resposta, pois o segredo pertence 

concomitantemente à pessoa gerada, uma vez que incidiria junto ao 

pertencimento dos doadores na medida em que detém o direito de conhecer sua 

origem biológica, já que está compõe a edificação da identidade social, subjetiva 

e genética.153  

 Logo, evidencia-se uma contradição entre o direito à intimidade dos 

doadores e o direito da pessoa nascida à sua origem genética, em virtude da 

discordância quanto o afastamento do anonimato. A ideia de que a manutenção 

do anonimato é relevante por existir a necessidade de evitar possíveis situações 

anômalas emocionais e jurídicas entre os doadores, receptores e pessoas 

geradas é contraposta à ideia de que o direito à identidade pessoal e o direito à 

origem biológica relativo à ascendência genética compõem os direitos da 

personalidade, defendidos pelo respeito à dignidade da pessoa humana.154  

 Como já foi visto no capítulo anterior, foi vedada qualquer diferenciação 

entres os filhos, de qualquer natureza que fosse, em esfera constitucional e civil. 

                                                 
151  Ibidem. 
152  Ibidem. 
153  Ibidem. 
154  VASCONCELOS, Camilla; et. al. Op, ciit. p. 515 
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Dessa forma, como o anonimato não tem base na Constituição, apenas é 

fundamentado na Resolução do Conselho Federal de Medicina de 2015, 

acredita-se que um filho gerado através das técnicas de reprodução 

medicamente assistida tem legitimidade para propor a ação de investigação de 

paternidade frente aos supostos doadores de gametas. 

  Pode-se, então, fundamentar que a ascendência genética é um direito 

garantido a todos, em razão da indisponibilidade e da imprescritibilidade dos 

direitos fundamentais envolvidos, de modo que investigar a paternidade ou a 

maternidade é uma possibilidade inerente à condição de filho havido por meio de 

técnica de reprodução assistida, afinal o direito ao reconhecimento da origem 

biológica é um direito personalíssimo da criança gerada. 

 Entende-se, então, que o direito ao conhecimento da verdade genética 

admite a quebra do anonimato do doador com fundamento no sofrimento que 

pode ser vivenciado pela pessoa que deseja saber sobre sua origem, conforme 

orientada o art. 227, § 6º da Constituição de 1998, no qual se determina que 

todos os filhos terão os mesmos direitos e qualificações. Logo uma pessoa 

gerada por reprodução assistida heteróloga tem o mesmo direito de saber sobre 

sua origem como tem um indivíduo nascido por meio de relações sexuais 

convencionais ou mesmo a criança adotada.155 

 

3.2 Implicações jurídicas ao doador de material genético nas técnicas de 
reprodução assistida heteróloga 

 

 Neste último tópico deste trabalho, chegamos ao real aspecto de 

motivação do mencionado, ou seja, quais são as implicações jurídicas que se 

destinam aos doadores de material genético que acabam por compor as 

                                                 
155  GASPAROTTO, Beatriz Rodrigues; RIBEIRO, Viviane Rocha. Filiação e biodireito: uma 
análise da reprodução humana assistida heteróloga sob a ótica do Código Civil. 2008. p 371 
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relações nas quais as técnicas de procriação medicamente assistida de cunho 

heteróloga se concretizam. 

 Assim sendo, acredita-se na relevância do conhecimento da origem 

genética, de qualquer indivíduo, especialmente da pessoa que é fruto de meios 

não convencionais, nos quais se utilizou de material genético alheio doado.  

 Qualquer ser humano tem direito a conhecer a identidade de seus 

genitores biológicos, todavia se deve afastar as consequências jurídicas 

correlatas, isto é, direito ao nome ou à herança, em virtude do respeito à 

natureza do procedimento de doação de material genético, pois este é 

constituído pela ausência clara do intuito de ter um filho, limitando-se tão 

somente à doação de gametas por parte dos doadores.156  

 A engenharia genética permite a separação entre o conceito de 

reprodução e os elementos envolvidos neste processo, de caráter feminino ou 

masculino. Isto é, a maternidade e a paternidade na reprodução assistida 

heteróloga estão dissociadas do elemento biológico, uma vez que é a relação 

entre aqueles que desejam se utilizar das tecnologias e os gametas que 

estabelece a atribuição das paternidades e das maternidades.157  

  Tal fato é defendido em decorrência de se acreditar nos laços afetivos, 

construídos e cuidados cotidianamente, valorizando-se, dessa maneira, o 

vínculo social entre a família, ou seja, uma concepção para além do vínculo 

biológico como fator determinante.158 

 Neste contexto, da formação e do fomento dos vínculos com os pais 

socioafetivos, o acesso à origem genética não implica a composição de relações 

                                                 
156  VASCONCELOS, Camilla; et. al. Op, ciit. p. 515 
157  Ibidem. 
158  Ibidem. 
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de parentesco ou mesmo gera obrigações morais ou legais para os doadores, 

ainda que o afastamento do anonimato afete o acordo da doação do material.159 

 O posicionamento aqui tomado é o de que é possível investigar a verdade 

biológica do filho socioafetivo, uma vez que o direito à origem genética não 

pressupõe a desconstituição da parentalidade dos pais socioafetivos, em razão 

da valoração da paternidade/maternidade socioafetiva, bem como da 

“desbiologização” deste instituto. Ademais, o filho só conheceria os pais 

biológicos se assim fosse sua vontade.160 

 Dessa forma, o doador ficará isento de qualquer responsabilidade quando 

da ocorrência do art. 1.597, V, do Código Civil, por exemplo. Quer dizer, quando 

o casal decide, mutuamente, valer-se das tecnologias de reprodução assistida, 

de maneira que se assenta a prevalência da paternidade sócio-afetiva em 

detrimento da paternidade biológica. 

 Como já demonstrado, as relações contratuais da doação e da utilização 

de material genético doado recaem sobre as partes contratantes, isto é, os 

doadores, o banco de armazenamento e os receptores. A criança que vier a 

nascer em virtude do emprego dos meios artificiais, com uso de material alheio 

em nada participa da composição do negócio jurídico, tendo em vista que sequer  

existia à época da celebração deste. Logo, não há uma relação entre o doador e 

a criança que vá além do vínculo biológico. 

 Nesse sentido, menciona-se o julgado do Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul: 

APELAÇÃO CÍVEL. INVESTIGATÓRIA DE PATERNIDADE 
CUMULADA COM PETIÇÃO DE HERANÇA. SENTENÇA 
DESCONSTITUÍDA. O direito à apuração do verdadeiro estado de 
filiação biológico torna imprescritível a investigatória de paternidade, 
permitindo o conhecimento da real origem da pessoa, sem que isso 

                                                 
159  VASCONCELOS, Camilla; et. al. Op, ciit. p. 515 
160  GASPAROTTO, Beatriz Rodrigues; RIBEIRO, Viviane Rocha. Filiação e biodireito: uma 
análise da reprodução humana assistida heteróloga sob a ótica do Código Civil. 2008. p 371 
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guarde relação com sua idade. A certeza, porém de filiação sócio-
afetiva entre o investigante e seu pai registral afasta a possibilidade de 
alteração do assento de nascimento do apelante, bem como qualquer 
pretensão de cunho patrimonial. A instrução deverá prosseguir 
unicamente com o fito de esclarecer a questão da origem biológica. 

(Apelação Cível nº 70009550500 – Rel. Des. Sérgio Fernando de 
Vasconcellos Chaves - Sétima Câmara Cível do TJRS – Julgamento em 
23 de fevereiro de 2005) 

 Desse modo, compreende-se que ambos os interesses do doador e da 

criança estão amparados constitucionalmente, de forma que existe uma colisão 

entre direitos fundamentais que se propõe como resolução uma análise 

proveniente da ponderação entre os princípios, no qual se estabeleça um 

parâmetro para que se possa optar por um em prevalência do outro, 

observando-se os ditames do princípio da dignidade da pessoa humana.161 

 Conclui-se, então, que perante um conflito de investigação de 

paternidade, os tribunais julgadores deverão, em virtude de uma analogia com o 

instituto da adoção162, resolver a questão deixando prevalecer a paternidade 

socioafetiva, se houve consentimento em se utilizar das técnicas de reprodução 

assistida. Todavia, não é possível se afastar o direito do ser gerado de conhecer 

sua verdade biológica, de forma que o direito à identidade genética prevaleça 

sobre o direito ao anonimato, desde que afastada as implicações jurídicas ao 

doador. 

 

 

 

 

 

                                                 
161  GASPAROTTO, Beatriz Rodrigues; RIBEIRO, Viviane Rocha. Filiação e biodireito: uma 
análise da reprodução humana assistida heteróloga sob a ótica do Código Civil. 2008. p 372 
162  Ibidem. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 A relevância deste ensaio está contido na controvérsia gerada, em 

diversificados âmbitos, quanto à reprodução assistida de caráter heterólogo que 

perpassa campos éticos, religiosos, morais e jurídicos. Diante disso, a revolução  

médico-científica da área da biomedicina atinge a sociedade como um todo, bem 

como a comunidade científica, sobretudo a jurídica, pois se discutem as novas 

descobertas e os novos avanços através da expectativa de melhoramento da 

vida humana. 

 Acerca da reprodução heteróloga, o dilema está revelado no sigilo do 

doador em contraposição ao direito do filho gerado pela técnica médica, tendo 

em vista que setores da comunidade social apresentam pontos distintos, 

insurgindo numa questão ético-jurídica que divide a doutrina e os segmentos da 

sociedade em si. 

 Frisa-se que o direito de filiação assimila novos envoltos perante as 

inovações da engenharia dos genes, pois é por meio da via judicial que o 

indivíduo fruto desses métodos busca a concretização do seu direito ao 

conhecimento de sua identidade genética. 

 Observa-se que ao tratar do ordenamento jurídico brasileiro, a exemplo 

do paralelo ocorrido no Reino Unido e abarcado no Capítulo III, tem-se a 

interpretação constitucional de acordo com a realidade vivenciada por cada 

sociedade, em determinado momento histórico. Não somente se pressupõe a 

interpretação do conjunto de normas e princípios positivados. Isto é, o que é 

decidido num Tribunal hoje, em alguns anos pode não ser o mesmo. 

 Assim ocorreu durante a elaboração da presente elucidação. A colisão 

entre dois direitos fundamentais é algo vivenciado contemporaneamente, pois se 

passou a valorar o direito à identidade genética, relativizando-se o sigilo 

presente nos contratos de doação de material germinativo, que, num momento 
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distinto, era algo aparentemente inviolável. 

 Tal situação é possível uma vez que as técnicas de procriação artificial 

heteróloga apresentam um quadro dicotômico: por um lado, vislumbrar-se a 

possibilidade de se ter acesso ao conhecimento da identidade do doador por 

parte da pessoa concebida; por outro, o direito à intimidade do mesmo doador 

que é o responsável pela origem desta pessoa. 

 Nos tempos atuais, a jurisprudência tem consolidado um posicionamento 

quanto à parentalidade socieafetivo, isto é, tanto a paternidade como a 

maternidade, num sentido de que “pai/mãe é aquele que educa, dá carinho, 

cria”, quer dizer mantém uma relação de afetividade com o filho. 

 Sendo assim, o doador que tem seu material genético aproveitado na 

reprodução heteróloga não possui condições de ser chamado a contribuir para o 

sustento do concebido ou mesmo é capaz de prestar-lhe assistência emocional, 

porque não há a conexão nem o vínculo da sociafetividade. 

 Embora o direito ao anonimato seja constituído na premissa solidária 

daquele que doa, a fim de auxiliar outros a formarem o seu projeto familiar, esse 

não deve prevalecer diante da prerrogativa do ser humano havido ter direito ao 

acesso à sua origem genética, consoante uma aplicação de ponderação entre 

princípios constitucionais.  

 Os estudos elaborados indicam a consagração da identidade genética da 

pessoa humana como um bem jurídico fundamental. Proteger este direito 

significa não negar a busca pelas respostas a questionamentos que podem 

surgir na busca pelo autoconhecimento inerente à vida autônoma. 

 Ainda que o direito ao anonimato dos doadores deva ser mantido nos 

contratos de doação de material genético, este perecerá diante da escolha do 

indivíduo concebido em ter acesso às informações relativas a toda a sua 

história, sob a perspectiva biológica no intuito de se resguardar a sua existência. 
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 Como se explicitou ao longo dos três capítulos centrais desse trabalho, a 

conclusão plausível é a de que o direito do filho havido por meio das técnicas de 

reprodução medicamente assistida merece uma proteção especial frente ao 

direito do doador de material genético protegido pelo anonimato. 

 Portanto, garantir a toda e qualquer pessoa, independentemente de sua 

origem, a possibilidade de se saber a verdade quanto à ascendência genética é 

uma orientação a ser seguida, tendo em vista ser fundamental para que ela 

possa desenvolver de forma livre e plena os direitos da personalidade, 

edificando a sua singular identidade, com resguardo de suas raízes biológicas.
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