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RESUMO 

 

A presente monografia tem como intuito dar um panorama geral acerca dos 

métodos de reprodução humana assistida, dentre os quais aborda especialmente a 

reprodução humana heteróloga. Além disso, aborda como questão central o direito ao 

conhecimento da origem genética por tal método que entra em colisão direta com o 

direito ao anonimato, de que goza o doador de gametas. A questão é tão controversa 

porque além de ser relativamente recente a evolução biotecnológica que permitiu a 

intervenção laboratorial na reprodução humana, a legislação brasileira acerca do tema 

é praticamente inexistente. Para tanto, ao longo do trabalho foi necessária a 

abordagem de temáticas relevantes que interferem diretamente no instituto da 

reprodução assistida heteróloga, como por exemplo os direitos sexuais e reprodutivos, 

o direito ao planejamento familiar, as técnicas de reprodução assistida e sua 

regulamentação no ordenamento pátrio. Através de uma análise doutrinária, histórica 

e legislativa buscou-se tratar de assuntos relevantes tanto para a parte doadora, 

quanto para a pessoa fruto da reprodução assistida, uma vez que além de ambos 

terem seus direitos assentados em direitos fundamentais expressos na Constituição 

da República Federativa do Brasil, nenhum direito fundamental tem hierarquia 

superior a outro, sendo assim devem ser analisados, caso a caso, qual direito 

fundamental apresenta maior efetividade possível. 

 

Palavras-chave: Reprodução assistida heteróloga; direito ao anonimato; direito à origem 

genética; dignidade da pessoa humana; direito à intimidade. 
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1.  INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem o intuito de dar um panorama geral sobre uma 

questão atual e de extrema relevância social, qual seja, os aspéctos da reprodução 

assistida heteróloga, em especial o que tange ao direito à origem genética da pessoa 

gerada por meio desta técnica e o direito do doador de gametas ao anonimato.  

Na atualidade, vê-se que, cada vez mais, aumenta a procura e utilização de 

técnicas laboratoriais para auxílio na reprodução humana. As razões disso são não 

somente as dificuldades de se reproduzir, tanto por infertilidade feminina quanto 

masculina, mas também por um aumento significativo de casais homoafetivos que 

desejam realizar seu projeto parenta, e que, por razões fisiológicas vêem-se 

impedidos de terem filhos pela maneira natural. 

Verifica-se a cisão entre os  conceitos de filiação e origem genética, que 

deixaram de ser sinônimos para ampliar-se o leque de relações do indivíduo, que não 

necessáriamente é filho biológico daquele a quem trata por pai. Nas palavras de 

Madaleno: 

A origem genética é direito impregnado no sangue que vincula, por 
parentesco, todas as subseqüentes gerações, inexistindo qualquer 
fundamento jurídico capaz de impedir que o homem investigue a sua 
procedência e que possa conhecer a sua verdadeira família e saber quem é 
sei pai1 

A grande motivação desta pesquisa decorre da ausência de legislação pátria 

acerca do tema, apesar de ser relativamente recente este avanço biotecnológico, o 

legislador brasileiro tem deixado de lado a regulamentação do tema, que vem sendo 

objeto de resoluções do Conselho Federal de Medicina, no entanto tais resoluções 

não tem força de lei.  

Através de uma análise doutrinária, histórica, abordando o tema por um viés 

constitucional e civilista, uma vez que tratam-se de direitos resguardados 

constitucionalmente, mas que adentram na esfera civil dos envolvidos. No 

desenvolvimento desta monografia pretende-se utilizar o métodologia lógico-dedutivo, 

baseando-se, também, na construção doutrinária e normativa. 

                                                           
1 MADALENO, Rolf. Repensando o Direito de Família. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 
2007, p. 139 apud DIAS, Maria Berenice. A prevalência do direito a idenidade. 2010. p. 7.  Disponivel 
em: 
<http://www.mariaberenice.com.br/manager/arq/(cod2_598)6__a_prevalencia_do_direito_a_identidad
e.pdf> acesso em: 01/12/2015. 
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A principal problemática vislumbrada nesta temática tem relação com a 

ausência de normatização acerca do tema, isto é, por estar o legislador brasileiro 

competente omisso até o momento, faz-se necessário utilizar-se de métodos 

complementares para resolverem-se as controvérsias, que são muitas.  

Ademais, deve-se ter em mente que se está diante de dois direitos 

fundamentais, que no caso em voga estão em polos opostos. Por um lado tem-se o 

direito do doador de gametas ao anonimato, que além de ter embasamento 

constitucional no direito à intimidade, tem a proteção de resoluções do CFM. Por outro 

há que se reconhecer que todo ser humano tem direito a conhecer sua origem 

biológica, que é amparada pelo direito constitucional da dignidade da pessoa humana.  

No segundo capítulo abordar-se-ão os direitos sexuais e reprodutivos,  dentre 

eles está o direito ao planejamento familiar, o qual abrange não só o direito de não ter 

filhos, como o de tê-los. Deste modo, está assegurado que àqueles que não são 

capazes ter filhos pelo método natural a possibilidade de gerá-los através de algum 

dos métodos de reprodução assistida. Por esta razão, neste mesmo capítulo serão 

abordadas algumas das principais técnicas de Reprodução Humana Assistida, bem 

como da regulamentação destes processos no sistema jurídico brasileiro. 

O capítulo seguinte tratará do sigilo sob o qual está submetido o procedimento 

de reprodução assistida heteróloga, em especial ao direito que doador de gametas 

tem ao anonimato, analisando-o à luz do direito fundamental à intimidade.  

Posteriormente, no capítulo 4, debater-se-á acerca do direito que vai de 

encontro ao anonimato do doador, qual seja o direito à origem genética da pessoa 

gerada através do procedimento de reprodução assistida heteróloga, diretamente 

derivado do princípio da dignidade da pessoa humana, previsto constitucional e 

internacionalmente.  

Por fim, o capítulo 5 trará o método de ponderação como o principal meio para 

a resolução deste conflito, que deverá ser analisado caso a caso, para que o julgador 

decida da melhor maneira possivel qual direito deve prevalecer em detrimetnto do 

outro.  

Em análise do tema e das consequências advindas do processo de reprodução 

assistida heteróloga faz surgir o questionamento: seria a manutenção do anonimato a 

melhor maneira de proceder após o nascimento do indivíduo? Deve ele arcar com as 

escolhas e obrigações assumidas por seus pais e doadores?  
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Por todos os questionamentos, pelas lacunas legais e pela importância dos 

direitos em questão é que se deve tratar do tema.  
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2. A REPRODUÇÃO MEDICAMENTE ASSISTIDA E O DIREITO AO 

PLANEJAMENTO FAMILIAR 

 

O planejamento familiar é direito de todo cidadão, sendo contemplado pela 

Constituição Federal. Abrangidos nos direitos sexuais e reprodutivos, garantem o  

emprego das técnicas de reprodução assistida, de modo que deve-se tratar de cada 

um destes temas para que se possa melhor compreender o objetivo do trabalho.  

 

2.1 - Os direitos sexuais e reprodutivos 

O estímulo sexual foi, por muito tempo, destinado apenas à procriação 

humana, e ainda hoje algumas culturas continuam disseminando o ideal de que a 

finalidade precípua do sexo é a manutenção das futuras gerações. Muito dessa crença 

se deve às religiões, que tratam, ainda hoje, o sexo sem a finalidade reprodutiva, como 

algo a ser repelido.  

Vê-se em plena ascensão na contemporaneidade a concepção de sexo com 

objetivo de prazer, o que é, tomadas as devidas precauções, uma pratica saudável. A 

partir, principalmente, da Declaração dos Direitos Humanos começou-se a discutir, no 

âmbito do Direito Internacional, sobre os direitos gerais do homem e cidadão. Em sua 

constante expansão, os Direitos Humanos Internacionais, acabaram por atingir o 

reconhecer áreas de importância vital à dignidade humana.2 

O ser humano, que antes era tratado de maneira geral e abstrata, passa a 

sofrer tratamentos específicos e distintos, a depender de suas necessidades, sexo, 

raça, religião, geração, etc., podendo, desta forma, abranger as particularidades de 

cada “categoria”. É a partir dessa especificação de direitos que nota-se a expansão 

direitos reprodutivos e sexuais.  

Ao analisar o conceito de cada um destes direitos citados, a saber direitos 

reprodutivos e sexuais, percebe-se que, apesar de semelhantes e próximos, não são 

sinônimos. Os direitos reprodutivos são aqueles ligados à autodeterminação 

                                                           
2 MATTAR, Laura Davis. (2008). Reconhecimento jurídico dos direitos sexuais: uma análise 
comparativa com os direitos reprodutivos. Sur. Revista Internacional de Direitos Humanos, 5(8), 60-
83. <https://dx.doi.org/10.1590/S1806-64452008000100004> Acesso em: 18/03/2016 
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reprodutiva, ao direito de desejar ter ou não filhos, deixando a procriação de ser um 

dever, foi criado por feministas americanas com intuito de ter controle sobre sua 

capacidade reprodutiva, e vem em substituição ao termo “saúde da mulher”3. Segundo 

o parágrafo 7.3 do plano de ação desenvolvido na Convenção Internacional do Cairo, 

em 1994, que teve como pauta, principalmente, o planejamento familiar e os direitos 

sexuais e reprodutivos:  

7. 3 Tendo em vista a definição supra, os direitos de reprodução abrangem 
certos direitos humanos já reconhecidos em leis nacionais, em documentos 
internacionais sobre direitos humanos e em outros documentos de acordos. 
Esses direitos se baseiam no reconhecido direito básico de todo casal e de 
todo indivíduo de decidir livre e responsavelmente sobre o número, o 
espaçamento e a oportunidade de seus filhos e de ter a informação e os 
meios de assim o fazer, e o direito de gozar do mais alto padrão de saúde 
sexual e de reprodução. Inclui também seu direito de tomar decisões sobre 
a reprodução, livre de discriminação, coerção ou violência, conforme 
expresso em documentos sobre direitos humano.4 

Já os direitos sexuais são aqueles ligados à liberdade sexual, nele incluídos 

o direito a orientação sexual, liberdade de relacionamento, direito de controle e 

decisão sobre questões relacionadas a sexualidade, saúde sexual e reprodutiva. Os 

direitos sexuais deveriam ter sido explícitos na Convenção do Cairo, pois o 

entendimento da época foi de que a palavra “sexual” radicalizava o tema. No entanto, 

quando foi abordado na Convenção de Pequim, foram explícitos como direitos 

negativos, isto é, não houve, propriamente dita, uma menção ao prazer no texto da 

Declaração e Plataforma de ação, restringiu-se o direito sexual, principalmente das 

mulheres e da comunidade LGBTTT5 (na época limitados à gays e lésbicas), ao direito 

de não sofrer abusos, explorações e violações.  

Atuando em conjunto com as Convenções Internacionais, uma vez que estas 

não possuem caráter vinculante em relação aos Estados signatários, o constituinte 

brasileiro assegurou o direito ao planejamento familiar na Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, em seu artigo 226, parágrafo 7º, que diz: 

                                                           
3 CÂNDIDO, Nathalie Carvalho. (2007). Reprodução medicamente assistida heteróloga: distinção entre 
filiação e origem genética. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/10171/reproducao-medicamente-
assistida-heterologa> Acesso em: 28/09/2015. 
4 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Convenção Internacional sobre População e 
Desenvolvimento – CIPD, amplamente (Convenção do Cairo), de 1994. Disponível em: 
<http://unfpa.org.br/Arquivos/relatorio-cairo.pdf> Acesso em: 04/04/2016.  
5 A sigla de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros. Embora refira apenas 
seis, é utilizado para identificar todas as orientações sexuais minoritárias e manifestações de 
identidades de genero divergentes do sexo designado no nascimento. 
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   Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.  

§ 7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da 
paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, 
competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o 
exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de 
instituições oficiais ou privadas.6 

Posteriormente, mais precisamente no ano de 1996, foi regulamentado este 

direito pela lei 9.263, sendo conceituado como “o conjunto de ações de regulação da 

fecundidade que garanta direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole 

pela mulher, pelo homem ou pelo casal”7.  

É mister salientar que, diferentemente do senso comum, o Planejamento 

Familiar é um conjunto de ações afirmativas e negativas, não se reduzindo às ações 

contraceptivas, apenas, governando-se por ações preventivas e educativas e pela 

garantia de acesso igualitário a informações, meios, métodos e técnicas disponíveis 

para a regulação da fecundidade.  

Dispõe o artigo 3º, parágrafo único da referida lei sobre a que entidade estatal 

cabe a realização e quais ações estão incluídas no termo “Planejamento Familiar”: 

“O planejamento familiar é parte integrante do conjunto de ações de atenção 
à mulher, ao homem ou ao casal, dentro de uma visão de atendimento global 
e integral à saúde. 

 Parágrafo único - As instâncias gestoras do Sistema Único de Saúde, em 
todos os seus níveis, na prestação das ações previstas no caput, obrigam-
se a garantir, em toda a sua rede de serviços, no que respeita a atenção à 
mulher, ao homem ou ao casal, programa de atenção integral à saúde, em 
todos os seus ciclos vitais, que inclua, como atividades básicas, entre outras: 

        I - a assistência à concepção e contracepção; 

        II - o atendimento pré-natal; 

        III - a assistência ao parto, ao puerpério e ao neonato; 

        IV - o controle das doenças sexualmente transmissíveis; 

        V - o controle e a prevenção dos cânceres cérvico-uterino, de mama,     
de próstata e de pênis.” 8 

O direito regulamentado aí é bem maior que os projetos do Sistema Único de 

Saúde – SUS -  desenvolve com a distribuição de Preservativos e Anticoncepcionais, 

                                                           
6 Art. 226, parágrafo 7º da CRFB.  
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm> Acesso em: 
08/04/2016.  
7 Art 2º, caput, lei 9263 de 1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9263.htm> 
Acesso em: 08/04/2016.  
8 Art 3º, lei 9263 de 1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9263.htm> Acesso 
em: 08/04/2016. 
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visto que não são atingidos os fins constitucionais somente com as ações objetivas 

(na qual incluem-se o distribuir preservativos e medicamentos, o atender os pacientes, 

o realizar o parto, o oferecer realização de técnicas de reprodução assistida) mas 

também de ações subjetivas, a saber a informação, orientação com intenção 

educativa, a fim de prevenir doenças e gravidez indesejadas, como também 

acompanhamento psicológico com relação aos motivos já citados e à infertilidade, 

como dispões o parágrafo 7º do artigo 226, da CRFB.  

A partir desse dispositivo constitucional, homens e mulheres que se sentiam 
prejudicados em seus direitos reprodutivos passaram a ter auxílio do Estado 
para colocar em prática seu projeto parental, através de técnicas de 
reprodução assistida cientificamente aceitas. Conforme entendimento de 
Sérgio Abdalla Semião (2000, p. 161-162): 

A revolução cultural ocorrida no início dos anos 60 tornou moralmente 
aceitável o sexo sem concepção, como também possibilitou a concepção sem 
sexo.9 

 

2.2 - As técnicas de reprodução medicamente assistida 

 

Com os avanços da Ciência e de Tecnologias houve o desenvolvimento de 

diversas técnicas de Reprodução assistida, e conforme a abordagem feita por 

Guilherme Calmon Nogueira da Gama, devem ser divididas considerando-se alguns 

critérios, a saber: 

A presença de terceiro alheio às pessoas que pretendam ter acesso à 
procriação assistida e, principalmente, os tipos de vínculos de parentesco- 
sob o prisma dos fundamentos jurídicos- que podem ser estabelecidos nas 
diversas alternativas possíveis.10 

Embasado nestes critérios, as técnicas de reprodução assistida podem ser 

classificadas, segundo Calmon, em: 

1. Inseminação artificial, de fertilização in vitro que envolvam 

apenas o material fecundante do casal; 

                                                           
9 CÂNDIDO, Nathalie Carvalho. (2007). Reprodução medicamente assistida heteróloga: distinção entre 
filiação e origem genética. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/10171/reproducao-medicamente-
assistida-heterologa> Acesso em: 28/09/2015. 
10 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. A nova filiação: o biodireito e as relações parentais: o 
estabelecimento da parentalidade – filiação e os efeitos jurídicos da reprodução assistida heteróloga. 
Rio de Janeiro: Renovar, 2003. P. 723. 
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2. Inseminação artificial, de fertilização in vitro e outras que 

envolvam o material fecundante de apenas um dos cônjuges ou 

companheiros;  

3. Transferência de embriões de terceiros, não contando com 

qualquer contribuição dos cônjuges ou companheiros no que 

toca ao material genético da futura criança; 

4. Maternidade de substituição, que envolve a gravidez por 

outra mulher que não aquela desejosa de ter um filho.11 

Simplificadamente, as técnicas de reprodução humana, quando não derivadas 

da relação sexual, podem ser divididas em técnicas de reprodução humana homóloga 

e técnicas de reprodução humana heteróloga. Mantém-se nesta classificação um dos 

elementos utilizados pelo autor da obra “A NOVA FILIAÇÃO”, Guilherme Calmon, qual 

seja, a presença ou não de terceiro estranho ao desejo de ter filhos.  

No entanto, as técnicas de reprodução assistida são muito mais complexas, e 

apresentam diversas particularidades no que tange à técnica a ser utilizada, sendo de 

suma importância o conhecimento, ainda que não tão profundo, sobre cada uma 

delas.   

Entende-se por reprodução assistida as técnicas utilizadas para, através de 

manipulações laboratoriais, realizar o projeto parental de uma ou mais pessoas que, 

por alguma razão – fisiológica, social, pessoal – não tenha condições de gerar um filho 

da maneira usual. Dividem-se, as técnicas de reprodução assistida, em procedimento 

de baixa e alta complexidade. Dentre elas, destaca-se a inseminação intra-uterina (IU) 

e o coito programado, como espécies de baixa complexidade, e a fertilização in vitro 

convencional (FIV) e a injeção intracitoplasmática de espermatozoide (ICSI) como as 

de alta complexidade. 

“Intervenções e experiências com o processo de reprodução humana dos 
seres vivos e da reprodução humana datam de alguns séculos. Os fatos que 
vêm ocorrendo no campo das ciências biológicas, médicas e afins são 
resultantes do desenvolvimento científico e tecnológico que sofre mudanças 

                                                           
11 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. A nova filiação: o biodireito e as relações parentais: o 
estabelecimento da parentalidade – filiação e os efeitos jurídicos da reprodução assistida heteróloga. 
Rio de Janeiro: Renovar, 2003. P. 723 a 725. 
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significativas a partir da chamada Revolução Científica do século XVII e, 
sobretudo, nos séculos XIX e XX.”12 

Com a descoberta realizada por Spallazani13 em meados de 1770, de que a 

fecundação ocorre com a junção dos gametas, feminino e masculino, após o ato de 

cópula, foi possível desencadear diversos estudos científicos que tinham por objeto a 

reprodução humana.  

Os procedimentos elencados acima podem, desta feita, utilizar-se dos 

gametas, a saber, óvulos e espermatozoides do casal, ou no caso de esterilidade, 

transmissão de doenças dominantes ou ainda de ser o projeto parental um projeto 

independente, tem-se a possibilidade de utilizar um ou os dois gametas provenientes 

de doação. Frisa-se que, no cenário brasileiro, há disponibilidade de gametas 

masculinos em bancos de espermatozoides, no entanto ainda há carência de um 

banco para doação de óvulos, uma vez que, a cada ciclo menstrual é disponibilizado 

para fecundação apenas uma unidade do gameta, e quando realizada a colheita com 

a finalidade de doação ou fecundação fora do corpo humano, há necessidade de 

indução de ovulação por meio hormonal e uso de anestesia, tornando o processo mais 

complexo e dispendioso. 

A inseminação intra-uterina é a técnica por meio da qual se manipula, em 

ambiente laboratorial, somente o gameta masculino, devendo ser preparados para tal 

fim. Por meio dela, os espermatozoides são inserido dentro do útero e, só ocorrerá a 

fecundação quando, de fato, o gameta penetrar no óvulo.  

O encontro dos gametas ocorre nos tubos ovarianos – comumente 

conhecidos como trompas – e por esta razão deve ser feita análise de suas condições 

antes de optar-se por esta técnica, os são elas que captam os óvulos, lá permanecem 

até a fecundação e são transportados ao útero (já como embrião), posteriormente, por 

elas. 

Para a realização da inseminação intra- uterina devem, os gametas 

masculinos, serem coletados por meio da masturbação. Após a coleta haverá a 

                                                           
12 ROTANIA, Alejandra Ana. Dossiê da Reprodução Humana Assistida. Disponível em: 
<http://www.redesaude.org.br/home/conteudo/biblioteca/biblioteca/dossies-da-rede-feminista/006.pdf> 
Acesso em: 15/04/2016. 
13 Idem.  
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chamada capacitação, ou seja, a separação dos espermatozoides móveis e normais 

do líquido seminal, o que, grande parte das vezes, torna seu movimento mais rápido 

e direcionado14.  

Não há necessidade de utilização de anestesia neste processo, no qual há a 

exposição do colo uterino com um espéculo e, posteriormente, com auxílio de uma 

cânula, os gametas masculinos (capacitados) são injetados através do orifício do colo. 

Após isso, o processo ocorre da maneira natural, isto é, sem mais interferências. Não 

há que se repousar depois do procedimento e, para o caso de atraso menstrual, deve 

ser realizado teste de gestação. A chance de êxito gira em torno de 15% e, após três 

tentativas infrutíferas, recomenda-se a técnica de FIV.  

A Fertilização in vitro é utilizada desde de 1978, ano que a primeira gestação 

fruto desta técnica teve sucesso, nascendo a primeira criança gerada por ela. 

Vulgarmente chamada de “bebê de proveta”, a fertilização in vitro acaba sendo assim 

intitulada pela fecundação ocorrer fora do corpo feminino.  

De maneira idêntica à inseminação artificial, o sêmen é colhido por meio da 

masturbação, no entanto, como já dito anteriormente, a obtenção dos óvulos é mais 

complexa e dificultosa. Há a necessidade de utilização de técnicas de 

Hiperestimulação Ovariana, isto é, a mulher faz uso de medicação hormonal a fim de 

que haja o desenvolvimento folicular e produção de mais de um óvulo.  

O desenvolvimento e crescimento dos folículos ovarianos devem ser 

acompanhados por meio de ultrassonografia transvaginal ecográfica a partir do oitavo 

dia do ciclo menstrual15. A técnica de retirada dos óvulos é bastante invasiva e requer 

o uso de anestesia local ou até geral. É realizada punção para aspiração de liquido 

dos folículos, esse procedimento é guiado, simultaneamente, por ultrassom 

transvaginal, assim, depois de retirado o referido liquido ele é depositado em uma 

                                                           
14 A inseminação intra-uterina é indicada para casais em que há fator masculino leve ou infertilidade 
sem causas aparentes. Há a necessidade de concentração mínima de 10 milhões de espermatozoides 
móveis direcionados para cada mililitro, deste modo, quando o espermograma demonstrar número 
bastante inferior a este, a referida técnica não é indicada. Quando esta técnica é associada à indução 
ovariana por meio hormonal, indica-se acompanhamento frequente, pois é alto o risco de gravidez 
múltipla. BADALOTTI, Mariangela. Bioética e reprodução assistida. Disponível em: 
<http://www.pucrs.br/bioetica/cont/mariangela/bioeticaereproducao.pdf> acesso em 01/05/2016. 
15 O controle dos folículos ovarianos é necessário para que, quando houverem dois ou mais folículos 
grandes e maduros o suficiente, isto é, com pelo diâmetro ecográfico entre 18 e 20 mm, pode ser feita 
a retirada deles do corpo da mulher. Disponível em: <https://www.abcdasaude.com.br/ginecologia-e-
obstetricia/tecnicas-de-reproducao> Acesso em: 15/05/2016. 
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placa com condições semelhantes ao corpo materno e será analisada a presença ou 

não de óvulos. Se estiverem presentes óvulos, estes serão dirigidos à outra placa que, 

uma vez em condições semelhantes ao corpo da mãe, estimulará a fecundação.  

Nesta altura, já havida prévia seleção dos melhores espermatozoides, e 

realizada a seleção dos óvulos de melhor qualidade, os gametas são colocados em 

meio de cultura para que haja a fecundação. A partir daí, dentro de 49 a 72 horas, 

atingem o estágio de embriões, estando aptos à transferência e implantação à parede 

uterina16. 

Há, no entanto, problemas severos de infertilidade que impossibilitam a coleta 

de bom número de gametas, reduzindo, significativamente, a matéria prima da 

gestação, desta feita, para que haja maior aproveitamento deles utiliza-se a técnica 

de Injeção Intracitoplasmática de Espermatozoide. Técnica esta que vem sendo 

comumente agregada a FIV, consiste na fecundação não espontânea do gameta 

feminino pelo masculino, isto é, a fertilização é realizada “in vitro”, no entanto o gameta 

masculino é inserido no óvulo por meio de uma pipeta injetora, resultando-se na 

fecundação e formação embrionária. 

É uma técnica relativamente recente, mas que veio para solucionar problemas 

graves de infertilidade, casos em que a FIV convencional não foi bem sucedida, 

podendo, também, utilizar-se de espermatozoides aspirados do epidídimo, testículo 

ou coletados de amostra congelada de tecido do testículo, etc.  

 

2.3 - Regulamentação das técnicas de reprodução medicamente assistida 

 

As técnicas de Reprodução Assistida sofreram grande disseminação nas 

últimas duas décadas através de todo mundo. E, como se sabe, é impossível que o 

direito abarque todas as hipóteses e consiga normatizar todas os fatos jurídicos que 

necessitam de regulamentação. No entanto, no que tange à RHA17, no Brasil é 

                                                           
16 A técnica de FIV é indicada para casos de obstrução ou ausência total das trompas, endometriose 
grave, fator masculino grave, infertilidade sem causa aparente e nos casos em que as técnicas mais 
simples não obtiveram êxito. Disponível em: https://www.abcdasaude.com.br/ginecologia-e-
obstetricia/tecnicas-de-reproducao 
17 SIGLA: Reprodução Humana Assistida.  
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possível vislumbrar a deficiência do sistema jurídico, e suas muitas lacunas para com 

este tema.  

Atualmente, como já dito, a legislação brasileira carece de regulamentação 

para o tema, estando regido, apenas, pela Lei de Biossegurança (Lei nº 11.105/05), 

pelo Código de Ética Médica (Resolução CFM nº 1.931/09) e pela Resolução nº 

2.121/2015, cabe ressaltar que encontra-se em tramitação no Congresso Nacional o 

projeto de lei 1.184 de 2003, que veio em substituição ao projeto do Senado Federal 

90 de 1999. 

No que tange a Lei de Biossegurança, são estabelecidos principalmente em 

seu artigo 5º os limites e diretrizes para a pesquisa a ser realizada em embriões 

criopreservados, a ilegalidade de sua comercialização, da realização de engenharia 

genética em embriões humanos e da realização de clonagem humana.  

“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 no 9.434, de 4 
de fevereiro de 1997.”18 

O referido dispositivo foi objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.510 

de 2008. Aduziu-se que os dispositivos impugnados acerca da pesquisa utilizando 

células tronco embrionárias eram, segundo o autor da ação, contrarias “a 

inviolabilidade do direito à vida, porque o embrião humano é vida humana, e faz ruir 

                                                           
18 Art. 5º, Lei 11.105/05. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-
2006/2005/lei/l11105.htm> Acesso em: 16/05/2016. 
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fundamento maior do Estado democrático de direito, que radica na preservação da 

dignidade da pessoa humana”19. 

Há entendimentos no sentido que o embrião já é vida humana, e que a 

utilização e retirada das células-tronco de um determinado embrião in vitro destrói a 

unidade, o personalizado conjunto celular em que ele consiste20.  

Em sentido contrário, em parecer, o ministro Álvaro Augusto Ribeiro Costa, 

então Advogado Geral da União aduz que “com fulcro no direito à saúde e no direito 

de livre expressão da atividade cientifica, a permissão para utilização de material 

embrionário, em vias de descarte, para fins de pesquisa e terapia, consubstancia-se 

em valores amparados constitucionalmente”21. 

A decisão da ADI fora no sentido de improcedência total da ação, liberando, 

portanto, pesquisas envolvendo células tronco embrionárias e mantendo o texto do 

artigo citado anteriormente.  

A abordagem do tema no Código de Ética Médica22 foi bem definida, impondo 

limites às técnicas e suas aplicações, principalmente nos artigos 15 e 16, os quais 

estabelecem acerca das vedações aos médicos.  

Dispõe o artigo 15, em seu parágrafo 1º que as técnicas de fertilização não 

devem conduzir um número de embriões superior ao necessário, seguindo para as 

vedações do parágrafo 2º, por meio do qual são proibidas as reproduções assistidas 

com o objetivo de criar seres humanos geneticamente modificados, embriões para 

investigação ou ainda embriões com finalidades de escolha de sexo, eugenia ou para 

originar híbridos ou quimeras. Além disso, os procedimentos de procriação só devem 

ocorrer se as pessoas envolvidas estiverem de acordo e devidamente informadas 

sobre as técnicas, valores, riscos, chances de sucesso, etc.23  

                                                           
19Adin 3.510/08 Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticianoticiastf/anexo/adi3510relator.pdf> Acesso em: 16/05/2016. 
20Adin 3.510/08 Pag 6 Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticianoticiastf/anexo/adi3510relator.pdf> Acesso em: 16/05/2016. 
21 Adin 3.510/08 Pag 3 Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticianoticiastf/anexo/adi3510relator.pdf> Acesso em: 16/05/2016. 
22 Código de Ética Médica Disponível em: 
<http://www.cremers.org.br/pdf/codigodeetica/codigo_etica.pdf> Acesso em: 20/05/2016. 
23 Artigo 15, Resolução nº 1.931/09 (Código de Ética Médica). 
<http://www.cremers.org.br/pdf/codigodeetica/codigo_etica.pdf> Acesso em: 20/05/2016. 
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Para complementar as vedações quando a RHA, o artigo 16 corrobora a 

vedação, àqueles que exercem a medicina, de intervir sobre o genoma humano com 

o objetivo de modificá-lo, exceto em terapias gênicas, sendo vedada, de qualquer 

modo, a ação em células germinativas que resulte na modificação genética da 

descendência.24 

O CFM vem, desde o ano de 1992, suprindo as lacunas normativas com 

relação à reprodução assistida, e sua primeira resolução sobre o tema, Resolução 

nº1.358/92, continha normas éticas para o emprego de técnicas de procriação 

assistida, já nesta norma era proibida a utilização de técnicas coma finalidade de 

selecionar sexo, ou ainda, características fenotípicas da futura prole. Desde logo, 

havia a previsão de cessão gratuita de gametas/material genético, previa a 

transferência de até 4 embriões e de maternidade por substituição de pessoas com 

parentesco de até 2º grau, no entanto não havia disposição acerca da idade limite. 

A Resolução 1.957/10 revogou a anterior, manteve parte das regras já 

previstas e acrescentou uma gradação de idade para a transferência de embriões, 

podendo-se implantar dois em mulheres com até 35 anos, chegando até quatro 

naquelas com mais de 40 anos. Dispunha que qualquer pessoa podia ser receptora 

das técnicas de reprodução assistida e permitia a fertilização post mortem, desde que 

tivesse havido a autorização em vida do falecido(a). 

Outras inovações foram trazidas pela Resolução 2.013/13, a qual impôs o 

limite de idade de 50 anos, ampliou a possibilidade do útero substituição para parentes  

de até quatro grau dos genitores, possibilitou que situações excepcionais fossem 

analisadas pelo Conselho Regional de Medicina, permitiu o uso da técnica para 

relacionamentos homoafetivos, previu o registro civil da criança pelos pais genéticos, 

delimitou idade para a doação de gametas - 35 anos para mulher e 50 para homens, 

faculto a doação compartilhada de óvulos e o uso da tipagem genética a fim de  evitar 

doenças hereditárias ou para benefício do filho do casal que poderia utilizar-se das 

células tronco do futuro irmão para transplante. 

                                                           
24 Artigo 16, Resolução nº 1.931/09 (Código de Ética Médica). 
<http://www.cremers.org.br/pdf/codigodeetica/codigo_etica.pdf> Acesso em: 20/05/2016. 
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A Resolução 2.121/2015 relativizou a questão de idade máxima para 

engravidar por meio de técnicas de reprodução assistida, mulheres com idade 

superior a 50 anos não mais precisarão do aval do Conselho Regional de Medicina – 

CRM, contanto que se responsabilize, em conjunto com seu médico, pelos riscos de 

uma gravidez tardia. Ademais, esclareceu pontos, até então, obscuros relativos ao 

uso das Técnicas de RHA por casais homoafetivos femininos, autorizando a gestação 

compartilhadas para este tipo de casais em que nenhum dos componentes sofra de 

infertilidade, admitiu, ainda, a análise pelo CRM acerca da gestação por substituição 

para casos além dos previstos nesta resolução. 

No que tange ao projeto de lei 1.184 de 2003, que desde o referido ano 

encontra-se em tramitação no Congresso Nacional, que define normas para 

realização de inseminação artificial e fertilização "in vitro"; proibindo a gestação de 

substituição (barriga de aluguel) e os experimentos de clonagem radical. Sua última 

movimentação foi no ano de 201525, com a requisição de inclusão de convidados para 

comporem a mesa de debates em audiência pública.  

Nessa diretriz, o Brasil ainda tem muito o que avançar no quesito legislativo 

das Técnicas de Reprodução Humana Medicamente Assistidas, ainda que seja 

impossível exaurir todas as questões relativas a ela, não pode o legislador se abster 

de regulamentá-la, carecendo, portanto, da legislação pelo Congresso Nacional de lei 

específica, não ficando à mercê da técnica supletiva do CFM de editar resoluções.    

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25 Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=118275> Acesso em: 
09/06/2016. 
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3.  DO DIREITO DO DOADOR AO ANONIMATO 

Primeiramente, faz-se necessário diferenciar o conceito de filiação do de 

ascendência genética. Segundo entendimento de Astreid Brettas Grunwald  “a filiação, 

pois, é fundada no fato da procriação, pelo qual se evidencia o estado de filho, 

indicativo do vínculo natural ou consanguíneo, firmado entre gerado e progenitores”26. 

No entanto, nos dias atuais, não se faz tão simples estabelecer o conceito de filiação, 

visto que, com os avanços biotecnológicos e sociais foram se estabelecendo novos 

aspectos quanto a filiação e a ascendência genética. 

É em vão tentar distinguir filiação de ascendência genética sem traçar um 

panorama da evolução do estado de filiação, abordando a família, que é a célula social 

primordial, de evolução constante, acredita-se ser anterior ao Estado.  

O modelo de família que conhecemos como brasileiro tem forte referência 

romana, “conforme leciona Rodrigo da Cunha Pereira, o fundamento da família era o 

matrimônio. Ela não era natural, mas uma criação do Direito. O vínculo estabelecido 

não era o de sangue, mas aquele produzido pelos laços matrimoniais.”27 O poder 

familiar era totalmente estabelecido na mão do patriarca, pater famílias, por esta razão 

a filiação era elementar na transmissão do nome familiar, do patrimônio e da cultura 

familiar. A incerteza da filiação rondava a época, para tanto desenvolveu-se a 

presunção de que pai é aquele que designa as núpcias.  

Neste sentido, o Código Civil de 1916 estabelecia que os filhos nascidos na 

constância do casamento eram, presumidamente, prole do casal, cabendo a 

contestação do marido caso discordasse da paternidade. O casamento era uma 

instituição legitimadora da filiação, por meio da qual filho legitimo era aquele tido na 

                                                           
26 GRUNWALD, Astried Brettas. Laços de família: critérios identificadores da filiação. Jus Navigandi, 
Teresina, ano 7, n. 112, 24 out. 2003. Disponível em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=4362> apud Nathalie de Carvalho candido. Filiação na 
reprodução assistida heteróloga. (2007) Disponível em:  
<http://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/3670/Filiacao-na-reproducao-assistida-heterologa> 
27 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Direito de família: uma abordagem psicanalítica.  Belo Horizonte: Del 
Rey, 1997, p. 73 apud Bruna Casimiro Siciliani. Direito à Origem Genética: Sua Extensão como Direito 
de Personalidade e Suas Diferenças em Relação ao Direito ao Estado de Filiação. 
2010.<http://www.tex.pro.br/home/artigos/36-artigos-abr-2010/5932-o-direito-a-origem-genetica-sua-
extensao-como-direito-de-personalidade-e-suas-diferencas-em-relacao-ao-direito-ao-estado-de-
filiacao> Acesso em 01/06/2016. 
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constância do casamento. Todavia, quando se tratava de mulher solteira, o 

reconhecimento do filho dependia da voluntariedade do pai, ou ainda judicialmente.  

A partir da metade do século XX, com o início da decadência do patriarcalismo 

e da divisão sexual do trabalho atrelados à globalização dá-se início a construção da 

família eudemonista ou afetiva, nas palavras de Pedro Henrique De Assis Crisafulli é 

aquela “cuja mola propulsora é o afeto, fundada, também, na solidariedade mútua 

entre seus membros e na preservação da dignidade destes, tendo sempre por fim 

último a busca da felicidade”28.  

Cada vez mais fica ultrapassada a percepção de que a família deve ser 

fundada em laços sanguíneos, o que vem dando espaço para a construção e 

fortificação da socioafetividade, que toma força com o princípio da igualdade entre os 

filhos, disposto no artigo 226, parágrafo 6º da CRFB, segundo ele “os filhos, havidos 

ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e 

qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação.”29 

De forma simplória, a ascendência genética é o liâme biológico existente entre 

os genitores e o ser gerado, de forma que podem ou não serem desenvolvidos laços 

afetivos. Num sentido diferente, a filiação pode estar atrelada a ascendência genética, 

em situações nas quais os filhos tem relação afetiva constituída com seus pais e estes 

prestam toda assistência necessária à criança – filiação natural (destaca-se que 

apesar da adoção não ter laço biológico ela recebe o mesmo tratamento), ou 

desvencilhada, quando é decorrente da socioafetividade ou da afinidade. Seria 

insuficiente, portanto, limitar a filiação a existência do relação biológica, ainda mais 

quando se trata de Reprodução Assistida Heteróloga.  

 

3.1 - Reprodução Assistida Heteróloga: a figura do doador de gametas 
 

                                                           
28Pedro Henrique De Assis Crisafulli. O direito de família e a filosofia eudemonista. 2011  Pag. 10. 
Disponível em: <Http://Www.Unipac.Br/Site/Bb/Tcc/Tcc-2c868f39a4c3101ea7254eb5b372ee41.Pdf> 
Acesso em: 02/06/2016.  
29 Art. 226, parágrafo 6º, CRFB. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm> Acesso em 02/06/2016.  
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Após a diferenciação entre filiação e origem genética é possível iniciar a 

percepção da figura do doador de gametas. A Resolução nº 2.121 de 2015 do 

Conselho Federal de Medicina estabelece que as doações de gametas devem ser 

gratuitas, sendo vedado e inadmissível o pagamento em retribuição ao fornecimento 

deles, conforme preleciona o artigo 199, parágrafo 4º da CRFB30. 

Além de estabelecer a gratuidade, prevê que “na região de localização da 

unidade, o registro dos nascimentos evitará que um(a) doador(a) tenha produzido 

mais de duas gestações de crianças de sexos diferentes em uma área de um milhão 

de habitantes”31 e com intuito de suprir as lacunas legais do ordenamento jurídico 

brasileiro, o CFM, na mesma resolução vigente estabeleceu o sigilo e o anonimato do 

procedimento, da identidade do doador, dos receptores do material genético ou 

embrião, e ainda do ser gerado por meio da Reprodução Humana Assistida 

Heteróloga. Conforme o capítulo IV, item 4: 

Será mantido, obrigatoriamente, o sigilo sobre a identidade dos doadores de 
gametas e embriões, bem como dos receptores. Em situações especiais, 
informações sobre os doadores, por motivação médica, podem ser fornecidas 
exclusivamente para médicos, resguardando-se a identidade civil do(a) 
doador(a).32 

O CFM estipula o anonimato como obrigatório por diversas razões, inclusive 

para a proteção da criança, promovendo assim melhor integração dos dela e sua 

família33, mas principalmente para incentivar essa atitude tão altruísta, de modo a não 

gerar o doador obrigação de prestar alimentos e herança à criança gerada. Haja vista 

que por ser ato de liberalidade e boa vontade da pessoa pode haver desestimulo da 

pratica se viabilizada a persecução por reconhecimento de paternidade ou 

maternidade com intuito patrimonial.  

O doador de gametas tem papel fundamental no sucesso e continuidade da 

prática de reprodução assistida heteróloga, pois a procura por tal método de 

                                                           
30 Art. 199, parágrafo 4º, CRFB: “A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitam a 
remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, 
bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo 
de comercialização”. Disponível em: 
 <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>  Acesso em: 02/06/2016. 
31 Capítulo IV, item 6, resolução 2.121/15. Disponível em:  
<http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/2015/2121_2015.pdf> Acesso em: 04/06/2016. 
32 Capítulo IV, item 4, resolução 2.121/15 Disponível em: 
 <http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/2015/2121_2015.pdf> Acesso em: 04/06/2016. 
33 Guilerme Calmón Nogueira da Gama, op. Cit. pag 793.  
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procriação é sempre motivado por algo que impossibilita ou inviabiliza a procriação 

por meios naturais.  

Em texto informativo no site do CREMESP é possível encontrar opiniões de 

alguns médicos acerca da quebra de sigilo da identidade do doador: 

Em um primeiro momento, vejo mais desvantagens. Se pensarmos nos riscos 
e benefícios, pode trazer consequências de ordem jurídica como ações 
judiciais de pedidos de pensão ou heranças. Alegar o direito de saber quem 
é o pai biológico é um endeusamento da biologia; é valorizar o laço biológico, 
quando ele tem cada vez menos importância. Quem é o pai? O sujeito que 
cria com amor e carinho ou aquele que, por motivos que desconhecemos, 
resolveu doar um pouco de sêmen? A identificação dos doadores fará com 

que ninguém mais queira doar. (Marco Sagre ex-conselheiro do Cremesp)  

Ao pensar no benefício que representa aos casais que querem ter filhos, 
acredito que o sigilo deve ser man tido, ou ninguém mais vai querer ser 
doador. A Resolução do CFM prevê que não se pode utilizar o sêmen do 
mesmo doador mais de duas vezes numa determinada área. A possibilidade 
de casamento de consanguíneos é remota e não é maior do que a entre 
parentes gerados por relação sexual. Quanto ao direito de a pessoa saber 
quem é seu pai biológico, a forma como se faz inseminação hoje no Brasil 
não impede que isso seja possível no futuro. O laboratório ou clínica têm de 
preservar, sob sigilo, a identidade do doador. Se algum dia um juiz solicitar 
essa identificação, o médico pode consultar o Conselho de Medicina se deve 
ou não abrir o seu sigilo médico. (Nilson Donadio ex-presidente da Comissão 
de Reprodução Assistida e responsável pelo procedimento que gerou o 
primeiro bebê de proveta do Brasil) 34 

Ambos médicos e participativos na comissão de Reprodução assistida têm o 

entendimento pela permanência do sigilo do doador, ressaltando que a 

socioafetividade e todas as construções sentimentais dela decorrentes tem maior 

importância do que o vínculo biológico com uma pessoa desconhecida, pais são 

aqueles que dão suporte afetivo, psicológico, financeiro, que apoiam e estão 

presentes.  

As procriações artificiais e todos os efeitos dela decorrentes alteraram, 
porém, a ordem natural da evolução e, negando uma tradição assentada – 
da verdade biológica – propõem o contrário. Negligencianod as conquistas 
obtidas pela verdade genética, os promotores das inseminações artificiais ou 
das fecundações laboratoriais, das doações de gametas, pregam a 
desconsideração da tão só vedade biológica em proveito ea verdade 
afetiva.35 

Para Eduardo de Oliveira Leite “o anonimato é a garantia da autonomia e do 

desenvolvimento normal da família assim fundada e também a proteção leal do 

                                                           
34Disponível em: <http://www.cremesp.org.br/?siteAcao=Revista&id=133>  Acesso em: 01/06/2016. 
35 LEITE, Eduardo de Oliveira. Grandes temas da atualidade – DNA como meio de prova de filiação / 
coordenador: Eduardo de Oliveira Leite. Rio de Janeiro: Forense, 2000. P. 78. 



25 
 

desinteresse daquele que contribui na sua formação”36, tirar a garantia de proteção da 

intimidade e do patrimônio do homem ou da mulher que se dispõe a doar e, de fato, 

abandonar qualquer possibilidade de convivência ou relação de afeto é desmotivar a 

doação e torná-la uma tecnologia inútil, que deixará de amparar aqueles com 

dificuldade ou impossibilidade de procriar.  

 

3.2 - Análise do direito ao anonimato à luz do direito fundamental à 

intimidade 
 

Os direitos da personalidade, como bem se sabe, caminham lado a lado com 

a dignidade da pessoa humana, e, consequentemente, com outros direitos 

fundamentais. Faz-se mister salientar que os direitos fundamentais e os direitos da 

personalidade não são expressões correspondentes, os últimos são decorrentes dos 

primeiros, apesar de possuírem origem e conteúdo que se assemelham.  

A Constituição Federal de 1988 preleciona, em seu artigo 5º, inciso X, como 

direito fundamental que “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 

imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material e moral 

decorrente de sua violação”37  38 

O sigilo dos dados concernentes às doações de óvulos, espermatozoides e 

embriões é considerado parcela da intimidade da pessoa humana. Existe uma relação 

entre o laboratório que coletou e armazenou o material genético e o doador39, relação 

                                                           
36 MORALES, Pricila de Castro. O direito à identidade genética versus o direito ao anonimato do doador 
do material genético na reprodução assistida. P. 10. Disponível em:   
<http://www3.pucrs.br/pucrs/files/uni/poa/direito/graduacao/tcc/tcc2/trabalhos2007_2/Priscila_Castro.p
df> Acesso em: 02/02/2016.  
37 Artigo 5º, inciso X, CRFB.  
Disponível em:  <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm> Acesso em: 
02/06/2016. 
38  A previsão de indenização segue a ótica do Codigo Civil de 2002, principalmente quanto aos 
artigos 186 e 927: “art. 186 - Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 
violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” e “art. 927 
-  Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá 
obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando 
a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os 
direitos de outrem.” 
39 Note-se que relação semelhante se demonstra entre os receptores do material genético e a clínica 
que realizou o procedimento de fertilização heteróloga, e que para esta relação também há previsão 
de anonimato pelo código de ética médica. 
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esta que é pautada em um contrato inter partes prevendo o sigilo da doação, sendo 

assim, as informações prestadas ao laboratório são sigilosas e invioláveis, exceto pela 

previsão do Código de Ética Médica, em seu artigo 7340, e da Resolução 2121/201541 

do CFM, capítulo IV, item 4. 

O direito à intimidade genética e ao sigilo genético estão abarcados dentro 

dos direitos à integridade mora, (honra, imagem, intimidade, vida privada, etc.), se 

relacionam com os demais direitos da personalidade, no entanto não se confundem, 

segundo André Ribeiro Porciúncula, pois entende-se como autônomos.  

O sigilo genético, por sua vez, refere-se à proteção contra o acesso e a 
circulação de dados genéticos sem autorização do seu titular, como 
desdobramento da própria privacidade, tal como já ocorre hoje com as 
informações fiscais. Não há, portanto, como dissociar a intimidade genética e 
o sigilo genético do valor dignidade humana.42 

Gozam, tais direitos, de proteção constitucional, isto quer dizer que o 

Constituinte Originário além colocá-los no rol de direitos protegidos pelo 

constitucionalismo ainda trouxe-os no rol de Direitos e Garantias Fundamentais, 

devendo ser preservados e garantida sua inviolabilidade. Salientando, no entanto, que 

há possibilidade de relativização uma vez presentes os requisitos elencados no 

Código de Ética Médica e na Resolução do CFM nº 2121/2015. 

Apesar do ordenamento jurídico brasileiro carecer de legislação acerca do 

tema em voga, tramita no Congresso Nacional o projeto de lei nº 1184/2003. Nele, 

principalmente em seus artigos 8º43 e 9º44, os quais têm a pretensão de estabelecer o 

                                                           
40 “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.” Disponível em: 
<http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/2015/2121_2015.pdf>  Acesso em: 30/05/2016.  
41 “Será mantido, obrigatoriamente, o sigilo sobre a identidade dos doadores de gametas e embriões, 
bem como dos receptores. Em situações especiais, informações sobre os doadores, por motivação 
médica, podem ser fornecidas exclusivamente para médicos, resguardando-se a identidade civil do(a) 
doador(a).” Idem. 
42 PORCIUNCULA, André Ribeiro. O Direito Da Personalidade À Intimidade Genética E Os Efeitos 
Éticos Do Projeto Genoma Humano. Disponível em: 
<http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=dfead17f4721422b> Acesso em: 03/06/2016.  
43 Art. 8º Os serviços de saúde que praticam a Reprodução Assistida estarão obrigados a zelar pelo 
sigilo da doação, impedindo que doadores e beneficiários venham a conhecer reciprocamente suas 
identidades, e pelo sigilo absoluto das informações sobre a pessoa nascida por processo de 
Reprodução Assistida. Disponível em:  
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=145692&filename=Avulso+
-PL+1184/2003> Acesso em: 30/05/2016.  
44 Art. 9º O sigilo estabelecido no art. 8º poderá ser quebrado nos casos autorizados nesta Lei, 
obrigando-se o serviço de saúde responsável pelo emprego da Reprodução Assistida a fornecer as 
informações solicitadas, mantido o segredo profissional e, quando possível, o anonimato. § 1º A pessoa 
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sigilo do procedimento, em geral, de reprodução assistida, no entanto, em analise dos 

dispositivos percebe-se que o sigilo tenta proteger os doadores e beneficiários do 

conhecimento de suas identidades, mas principalmente protege as informações 

concernentes à pessoa nascida por processo de reprodução assistida.  

Além do mais, o artigo 9º do projeto de lei em questão estabelece que o sigilo 

poderá ser quebrado nos casos previstos nele, sendo que a pessoa nascida terá 

acesso a todos os dados do procedimentom inclusive à identidade civil do doador. 

Em sua tese de Doutorado, o Dr. Guilherme Calmón Nogueira da Gama 

esclarece que  

entre doadores e a pessoa concebida em decorrência de técnica de 
procriação assistida heteróloga não se estabelece vínculos de parentesco. 
Trata-se, portanto, de exceção à regra consoante a qual todas as pessoas 
têm, ao menos originalmente, pai e mãe jurídicos com origem na 
consanguinidade.45 

 Deste modo é possível vislumbrar que não houve, em momento algum, 

ligação de fato entre os doadores e a pessoa gerada por meio da RAH, o que ocorre 

é a cessão do material genético com finalidade meramente altruísta. 

Nesse mesmo sentido, GAMA expõe que através da procriação assistida 

heteróloga é estabelecido vínculo entre o pai ou mãe e o concebido, apesar dos 

primeiros ou de um deles não ter contribuído com o material fecundante “com os 

mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios, não se estabelecendo qualquer 

vínculo com doador e parentes deste, salvo os impedimentos matrimoniais”46. 

Entende-se ser decorrente do direito fundamental à intimidade o direito ao 

anonimato estabelecido para o doador de material genético, portanto receberá 

                                                           
nascida por processo de Reprodução Assistida terá acesso, a qualquer tempo, diretamente ou por meio 
de representante legal, e desde que manifeste sua vontade, livre, consciente e esclarecida, a todas as 
informações sobre o processo que o gerou, inclusive à identidade civil do doador, obrigando-se o 
serviço de saúde responsável a fornecer as informações solicitadas, mantidos os segredos profissional 
e de justiça. § 2º Quando razões médicas ou jurídicas indicarem ser necessário, para a vida ou a saúde 
da pessoa gerada por processo de Reprodução Assistida, ou para oposição de impedimento do 
casamento, obter informações genéticas relativas ao doador, essas deverão ser fornecidas ao médico 
solicitante, que guardará o devido segredo profissional, ou ao oficial do registro civil ou a quem presidir 
a celebração do casamento, que notificará os nubentes e procederá na forma da legislação civil. § 3º 
No caso de motivação médica, autorizado no § 2º, resguardar-se-á a identidade civil do doador mesmo 
que o médico venha a entrevistá-lo para obter maiores informações sobre sua saúde. Disponível em:  
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=145692&filename=Avulso+
-PL+1184/2003> Acesso em: 30/05/2016.  
45 GAMA, Guilherme Calmón Nogueira da. Op. Cit. P. 884. 
46 GAMA, Guilherme Calmón Nogueira da. Op. Cit. P. 893. 



28 
 

tratamento semelhante ao tratamento dispensado para outros direitos fundamentais, 

como o direito à imagem, à honra e a vida privada. Deve-se atentar, entretanto, que 

sempre que contraposto a outro direito fundamental deverá ser realizada a 

ponderação do caso concreto para decidir qual deve ser favorecido em detrimento do 

outro. 

Em julgado do Superior Tribunal de Justiça, que teve como pretensão a 

investigação de paternidade biológica, cumulada com pedido de herança, a Ministra 

Nancy Andrighi, em seu voto, explicitou detalhes sobre o estado de filiação:  

O reconhecimento do estado de filiação constitui direito personalíssimo, 
indisponível e imprescritível, que pode ser exercitado, portanto, sem qualquer 
restrição, em face dos pais ou seus herdeiros.  
A paternidade traz em seu bojo diversas responsabilidades, sejam de 
ordem moral ou patrimonial, devendo ser assegurados os direitos sucessórios 
decorrentes da comprovação do estado de filiação. 
Todos os filhos são iguais, não sendo admitida qualquer distinção entre 
eles, sendo desinfluente a existência, ou não, de qualquer contribuição para 
a formação do patrimônio familiar.47 
 

Todavia, cabe ressaltar que a pessoa que realiza o ato de disposição do 

material genético não está incluída no projeto parental, falta-lhe vontade da 

constituição de uma família, e não mantém relações sexuais com a receptora do 

embrião faltando, desta maneira, todos os requisitos para o estabelecimento da 

paternidade.  

São inexistentes, portanto, quaisquer direitos e deveres decorrentes do 

estado de filiação, incluídos neles os deveres de assistência financeira, suporte afetivo 

e psicológico, direitos sucessórios, entre outros.  

 

 

 

 

 

                                                           
47  STJ - Recurso Especial : Resp 1274240 SC 2011/0204523-7, Inteiro Teor. Relator: Ministra Nancy 
Andrighi. Disponível em: <http://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/24274960/recurso-especial-resp-
1274240-sc-2011-0204523-7-stj/inteiro-teor-24274961> Acesso em: 08/06/2015. 
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4.  O DIREITO À IDENTIDADE GENÉTICA 

 

Quando se trata de direito à identidade genética, logo vêm à mente os direitos 

fundamentais (ou humanos) e os direitos da personalidade e, consequentemente, a 

diferenciação teórica.  Os direitos fundamentais são gênero, enquanto os da 

personalidade são espécie, isto é, os primeiros contém os últimos, não se restringindo 

a eles. Além disso, a previsão dos direitos fundamentais é feita na Constituição 

Federal, a saber, principalmente, nos artigos 5 a 17, ao passo que os direitos da 

personalidade estão elencados no Código Civil em seus artigos 11 a 21, este critério 

ignora o conteúdo de cada artigo, e mostra-se insuficiente pois não abrange a 

legislação extraordinária. Pode-se, por fim, perceber que enquanto os direitos da 

personalidade consistem em comandos aos particulares, os direitos fundamentais são 

determinações voltadas aos legisladores.  

Segundo Pontes de Miranda, 

[...] os direitos de personalidade são todos os direitos necessários à 
realização da personalidade, à sua inserção nas relações jurídicas. O 
primeiro deles e o da personalidade em si mesma, que também se analisa no 
ser humano, ao nascer, antes do registro do nascimento de que lhe vem o 
nome, que é direito de personalidade após o direito de ter nome, já esse, a 
seu turno posterior, logicamente, ao direito da personalidade como tal 48.
  

Percebe-se então, que os direitos fundamentais é um ramo bem mais amplo, 

que se assemelha, e muito, com os direitos humanos49 e, por essa razão pode ter a 

mesma classificação, em gerações, que este último. Em seu livro “Reprodução 

Humana Assistida e suas consequências nas relações de família”, Ana Claudia Ferraz 

cita Canotilho, com a finalidade de melhor explicar tamanha semelhança entre os 

direitos fundamentais e os direitos humanos. 

                                                           
48 FERRAZ, Ana Claudia Brandão e Barros Correia. Reprodução humana assistida e suas 
consequências nas relações de família: a filiação e a origem genética sob a perspectiva da 
repersonalização. 1ª edição (2009). Curitiba: Jaruá, 2010. P. 125. 
49 “Direitos humanos são aqueles ligados a liberdade e a igualdade que estão positivados no plano 
internacional. Já os direitos fundamentais são os direitos humanos positivados na Constituição Federal. 
Assim, o conteúdo dos dois é essencialmente o mesmo, o que difere é o plano em que estão 
consagrados”. Disponível em: <http://lfg.jusbrasil.com.br/noticias/1477308/qual-a-diferenca-entre-
direitos-humanos-e-direitos-fundamentais>  Acesso em: 07/06/2016.  
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[...] direitos do homem são direitos válidos para tosos os povos e em todos os 
tempos (dimensão jusnaturalista-universalista); direitos fundamentais são os 
direitos do homem, jurídico-institucionalmente garantidos e limitados espaço-
temporalmente. Os direitos do homem arrancariam da própria natureza 
humana e daí o seu caráter inviolável, intemporal e universal; os direitos 
fundamentais seriam os direitos objetivamente vigentes numa ordem jurídica 
concreta.50 

A primeira geração dos direitos humanos surge em meio às revoluções em 

busca de igualdade, em meados dos séculos XVII E XVIII, precipuamente pela 

Declaração Universal de Direitos Humanos de 1789. Entre os direitos abarcados por 

esta primeira geração estão compreendidos os direitos civis, políticos e as liberdades 

clássicas, como por exemplo: o direito à vida, liberdade, segurança, propriedade 

privada, sigilo das comunicações, à não discriminação racial, ao devido processo 

legal, ao asilo face às perseguições políticas, liberdades de culto, crença, consciência, 

opinião expressão, associação, reuniões pacificas, locomoção, residência e 

participação política direta ou indireta51. 

A geração seguinte teve como mola propulsora os movimentos proletários e 

socialistas dos séculos XIX e início do XX, e tem como objetivo garantir condições 

materiais substanciais para o pleno gozo dos direitos. Estão compreendidos os 

direitos econômicos, sociais e culturais, como: os direitos a segurança social, ao 

trabalho e proteção contra o desemprego, ao repouso e lazer, férias remuneradas, a 

um padrão de vida que assegure saúde e bem estar da família e individual, à 

educação, propriedade intelectual, liberdade profissional e de sindicalização52. 

A terceira geração, tem como cenário o pós guerra, mais precisamente o da 

segunda guerra mundial, a partir da segunda metade do século XX, mais conhecida 

como geração dos direitos transindividuais, e abarca o direito a um meio ambiente 

equilibrado, qualidade de vida, vida saudável, progresso, paz, autodeterminação dos 

povos.  

A quarta geração dos direitos humanos é aquela altamente influenciada pela 

globalização, e ainda está em desenvolvimento, sendo a mais atual dentre as quatro. 

                                                           
50 CANOTILHO, J.J Gomes.Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 4. Ed. Coimbra:Almedina, 
1999. P. 387. FERRAZ, Ana Claudia Brandão e Barros Correia. Op. Cit. P. 119. 
51 Direitos individuais 
52 Direitos coletivos  



31 
 

Engloba os direitos decorrentes da engenharia genética, biotecnologia, direitos 

tecnológicos e de informação.  

Houve então, no Brasil, a previsão e proteção de direitos da personalidade, 

como espécie dos direitos fundamentais na Constituição da República Federativa do 

Brasil, dentre eles os principais encontram-se nos artigos 5º, caput, incisos V, IX, X, 

XII, XVI, LIV, LX, LXXV; artigo 199, parágrafo 4º; artigo 225, parágrafo 1º, inciso V; 

artigo 227, caput e parágrafo 6º e artigo 230. Cabe ressaltar que seria impraticável 

enumerar na legislação todos os direitos personalíssimos, abarcados entre os direitos 

fundamentais, o que não significa que eles não mereçam a mesma proteção 

dispensada aos demais.53 

 

4.1 - Análise do princípio da dignidade da pessoa humana 

 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 surge após tempos 

em que a representatividade para a elaboração das constituições anteriores era quase 

nenhuma, além de muitas terem sido simplesmente outorgadas54, nessa diapasão 

almejava guarda e realização de direitos fundamentais individuais e coletivos.  

O Estado Democrático de Direito, constituído a partir da promulgação da Carta 

Magna, destinado a “assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a 

liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça”55, e 

dando seguimento às tendências constitucionais contemporâneas, englobou, como 

valor máximo e alicerce republicano, no texto constitucional o Princípio da Dignidade 

da Pessoa Humana, em seu artigo 1º, inciso III, “estabelecendo que as relações 

humanas sejam regidas sob a égide deste princípio, impondo-o como referência para 

os demais valores proclamados pela Carta Magna”.56 

                                                           
53 Idem. Pag 128. 
54 MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional/ Gilmar Ferreira Mendes, Inocêncio 
Mártires Coelho, Paulo Gonet Branco. – 4. Ed. rev. E atual. – São Paulo: Saraiva, 2009. P. 203. 
55 CRFB/1988 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>  
56 FERREIRA, Adriana Moraes e Karla Corrêa Cunha. Reprodução Humana Assistida: Direito à 
identidade Genética x Direito ao Anonimato do Doador. 2008. Disponível em: 
<http://ww3.lfg.com.br/public_html/article.php?story=20081209105317401> Acesso em: 09/06/2016.  
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Na definição de Alexandre de Moraes, trazida por Ana Claudia Ferraz, a 

dignidade da pessoa humana é: 

Um valor espiritual e moral inerente à pessoa, que se manifesta 
singularmente na autodeterminação consciente e responsável da própria vida 
e que traz consigo a pretensão ao respeito por parte das demais pessoas, 
constituindo-se um mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico deve 
assegurar, de modo que às pessoas excepcionalmente possam ser feitas 
limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas sempre sem 
menosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas enquanto 
seres humanos.57 

Faz-se mister salientar que o princípio em voga não só delimita a atuação 

estatal, impedindo que o poder público pratique atos que violem a dignidade humana, 

como também fixam limites para as relações inter-partes, coibindo comportamentos 

violadores dos mesmos.  

Neste sentido, é possível estabelecer que nenhum direito fundamental ou 

princípio é absoluto, seja quando contrapostos a outro direito fundamental, seja 

quando estão sujeitos a juízos de ponderação. 

A Dignidade da Pessoa Humana, como princípio jurídico positivado no 

ordenamento brasileiro, é o âmago dos direitos fundamentais, ou seja, fundamento 

soberano de todos os demais direitos fundamentais que por ventura não estejam 

previstos no texto constitucional58, ou ainda aqueles que estiverem previstos de modo 

implícito.  

O direito à ascendência genética é corolário do princípio da Dignidade da 

Pessoa Humana, sendo portanto Indisponível, irrenunciável, imprescritível, com 

possibilidade de ser exercido somente pela própria pessoa quando decida realizar a 

persecução pela sua origem, não podendo ser obstaculizado pelo pai, mãe ou ainda 

pela lei. 

Nas palavras de Alice Frajndlich:  

                                                           
57 MORAES, Alexandre de. Constituição do Brasil interpretada. 2. Ed. São Paulo: Atlas, 2003. P. 128. 
Apud FERRAZ, Ana Claudia Brandão e Barros Correia. Op. Cit. P. 37. 
58 O artigo 5º, em seu parágrafo 2º preleciona a cláusula de abertura dos direitos fundamentais: “Os 
direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos 
princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil 
seja parte” que, em conjunto com o princípio da Dignidade da Pessoa Humana legitimam a existência 
de outros direitos fundamentais não positivados e previstos constitucionalmente. (texto do artigo 
disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>) 
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É considerada uma expressão da dignidade humana a identidade genética, 
que busca a consagração dentro do ordenamento jurídico. É um bem 
fundamental a ser tutelado e consagrado pelo Direito Constitucional, 
abrangendo debates em torno do reconhecimento da origem genética do ser 
humano como um direito de personalidade do indivíduo 59 

Desta feita, merece uma análise pormenorizada a persecução do direito à 

identidade genética, uma vez que a legislação pátria é deveras carente no âmbito 

deste tipo de tecnologia genética, a saber a Reprodução Humana Assistida 

Heteróloga e suas implicações na esfera jurídica, tanto do doador quanto da família 

receptora do material genético, incluindo-se aí a pessoa gerada por meio desta 

técnica.  

 4.2 - Do direito da pessoa à origem genéica 
 

Muito já foi dito acerca da reprodução assistida, e pode-se ter em mente que 

quando é feita a opção por esse tipo de tecnologia reprodutiva é devido a 

impossibilidade e inviabilidade do metodo tradicional de reprodução. A criança gerada 

a partir da reprodução assistida heteróloga é planejada e desejada, e deverá constituir 

laços socioafetivos com a família. No entanto, há a possibilidade de querer conhecer 

sua origem genética, esse desejo pode ter diversas motivações, e é totalmente 

compreensível. 

Em momento oportuno já fora realizado neste trabalho a diferenciação entre 

o estado de filiação e a origem genética, entretanto é imprescindível ressaltar que, 

apesar de coicidirem em algumas situações, não se confundem. Assim, cabe citar a 

definição trazida por Paolla Keller de Farias:  

“A filiação é o estado de pai de fato, aquele que possui a relação afetiva com 
a criança e assume as obrigações decorrentes da sua condição de pai, 
enquadrando-se na inseminação artificial heteróloga aquele que é 
companheiro e anui para que seja inserido sêmen de um terceiro anônimo no 
canal genital da sua companheira, não sendo admissível em nenhuma 
hipótese a negativa do reconhecimento da paternidade, ou seja, a filiação é 
a qualificação jurídica da relação de parentesco, conforme se depreende do 
artigo 227 da Constituição Federal e dos artigos 1.593, 1.596 e 1.597 do 
Código Civil. 

A origem biológica ou genética é aquela em que se considera para efeitos de 
filiação o material genético, sendo relevante em determinadas situações, 

                                                           
59 FRAJNDLICH, Alice. Identidade Genética E Intimidade Do Doador: A Problemática Da Reprodução 
Humana Assistida. P. 11. Disponível em: 
<Http://Www3.Pucrs.Br/Pucrs/Files/Uni/Poa/Direito/Graduacao/Tcc/Tcc2/Trabalhos2011_2/Alice_Fraji
ndlich.Pdf>  Acesso em: 08/10/2015. 
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como por exemplo em caso de doenças genéticas, impondo-se observar ser 
um direito do concebido através da técnica da inseminação artificial.”60 
 
 

A individualidade biológica é bem jurídico fundamental e deve ser tutelado 

pela Carta Magna, ademais, reverbera o direito personalíssimo dele de cognição a 

ascendência genética. Segundo Adriana Moraes Ferreira e Karla Corrêa Cunha a 

personalidade não se limita a um grupamento de direitos subjetivos, sendo 

compreendidos de maneira ampla, “uma vez que a tutela da integridade física e moral 

da pessoa humana deve ser o objetivo final de todo ordenamento jurídico, visando 

atender ao dogma absoluto de proteção e promoção da dignidade da pessoa 

humana.”61 Desta feita, o direito a origem biológica é decorrente da inviolabilidade de 

sua integridade moral, “sendo tal direito essencial e básico para o desenvolvimento 

da personalidade”62.  

Neste momento, então, caberá entender o que é a identidade pessoal do ser 

humano, uma vez que somente a filiação socioafetiva não foi suficiente para suprir a 

sede de conhecimento pela sua identidade. Guilherme Calmón articula que os direitos 

à identidade, à historicidade e à informação de sua ascendência genética como 

reflexos de relevo na vida da pessoa estão abrangidos no direito fundamental à vida63, 

dando legitimidade constitucional ao acossamento do direito à identidade, malgrado 

não se tenha um pai, ter ciência e informar-se sobre sua origem genética.  

A professora doutora Renata Klevenhunsen elucida que “a identidade do ser 

humano constitui uma unidade, que se forma a partir de um complexo de elementos, 

dentre eles elementos de caráter biológico, psicológico, espiritual, religioso, político, 

cultural, dentre outros”64, desta feita a unidade da identidade humana é multifacetada, 

pois é composta por diversos elementos que, se considerados, revelam, nas palavras 

                                                           
60 Paola Keller de Farias, O direito ao conhecimento da origem genética e a inseminação artificial 
heteróloga. Disponível em: 
<http://www.emerj.tjrj.jus.br/paginas/trabalhos_conclusao/1semestre2013/trabalhos_12013/PaolaKelle
rFarias.pdf> Acesso em: 15/10/2015.  
61 Adriana Moraes Ferreira e Karla Corrêa Cunha. Op. Cit.   
62 Idem.  
63 GAMA, Guilherme Calmón Nogueira da. Op. Cit. p. 904. 
64 KLEVENHUNSEN, Renata Braga.  A dimensão biológica do direito à identidade pessoal e a 

responsabilidade intergeracional, 2011. Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito: 
Impressao de artigo recebido. P. 5.  
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dela “aspectos da própria identidade, que na sua essência, encontram-se vinculados 

entre si”.65 

O autor Paulo Otero analisa a identidade genética sob duas dimensões: 

“A identidade pessoal tem uma dimensão absoluta ou individual – cada 
pessoa tem ma identidade definida por si própria, expressão de caráter único, 
indivisível e irrepetível de cada ser humano: cada pessoa é, por isso, uma 
realidade singular, dotada de uma individualidade que a distingue de todas 
as demais; b) A identidade pessoal comporta também uma dimensão relativa 
ou relacional – cada pessoa tem a sua identidade igualmente definida em 
função de uma memória familiar conferida pelos seus antepassados, 
assumindo aqui especial destaque os respectivos progenitores, podendo 
falar-se num ‘direito à historicidade pessoal.”66 

Desta forma, A dimensão relacional, apontada pelo autor, reflete o direito de 

conhecer a origem biológica, isto é, o direito à historicidade pessoal, que reporta-se 

ao direito de se compreender de que modo foi concebido e a identidade de seu(s) 

doadores.67 

Segundo Olga Krell, estão compreendidos no direito à identidade particular do 

homem “tudo aquilo que identifica cada pessoa como indivíduo singular, seja a sua 

história genética (dados biológicamente genéticos), seja sua história pessoal (dados 

sociais, identidade civil de ascendentes e descendentes).”68 

Quando um indivíduo inicía a persecução por sua identidade genética com 

certeza há alguma motivação íntima, algumas pessoas desenvolvem dentro de si um 

transtornos psicológicos em torno da situação de anonimato de seu doador, o que 

pode ser facilmente solucionado, além disso, existem outras causas para procurer-se 

a identidade civil de seu doador, dentre elas os impedimentos matrimoniais, 

enfermidades genéticas, ou ainda na remota hipotese de necessitar-se de doação de 

algum órgão, tecido e não haver nenhum familiar compatível. 

É nítida a importância para o individuo de ser assegurado o direito de buscar 

pea sua origem biológica, ainda que porventura não venha a exercê-lo. Segundo os 

ensinamento de Calmón “o sigilo da origem da filiação e o anonimato da pessoa do 

                                                           
65 Idem.  
66 OTERO, Paulo. Personalidade e identidade pessoal e genética do ser humano: um perfil 
constitucional da Bioética. Coimbra: Almedina,1999, p. 63-64 apud Renata Braga Klevenhunsen. A 
Dimensão Biológica Do Direito À Identidade Pessoal E A Responsabilidade Intergeracional. P.5.  
67 RENATA BRAGA KLEVENHUNSEN, Op. Cit. P. 5.   
68 KRELL, Olga Jubert. Reprodução humana assistida e filiação civil. Principios éticos e jurídicos. 
Curitiba: Jaruá, 2007, p 171.  
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doador se afiguram como princípios absolutos relativamente a todas as pessoas, salvo 

no que pertine a própria pessoa concebida por técnica de reprodução assistida 

heteróloga”69 e deve ser assim mantido porque, conquanto nos dias de hoje seja 

privilegiada a socioafetividade em detrimento da paternidade biológica – fenômeno 

denominado desbiologização da paternidade–, é impossível afirmar com 

veemênciaque a paternidade afetica tenha o condão de suprir toda e qualquer 

necessidade do indivíduo nascido através da técnica de reprodução heteróloga. 

Nesse sentido, segundo entendimento de Heloisa Barboza “reconhecer o 

direito à identidade genética da criança, do adolescente e do aldultu, não importa a 

idade, sexo, cor, credo, significa não só franquear-lhes o direito à  vida, à saúde, à 

paternidade, mas também a sua história pessoal”70.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
69 GAMA, Guilherme Calmón Nogueira da. Op. Cit. P. 904.  
70 BARBOZA, Heloisa H. Direito à identidade genética. In: PEREIRA, Rodrigo da C. (coord.). Familia e 
cidadania: o novo CCB e a vacatio legis. Belo Horizonte: Del Rey – IBDFAM, 2002. Apud KRELL, Olga 
Jubert Gouveia. Reprodução Humana Assistida e Filiação Civil. Curitiba: Jaruá, 2006. P. 174.  
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5.  RESOLUÇÃO DE CONFLITOS: O DIREITO AO ANONIMATO VERSUS O 

DIREITO A COGNIÇÃO DA ORIGEM GENÉTICA 
 

5.1 - Aspectos jurídicos dos princípios 

 

De ínicio, é de grande relevância expor o conceito de princípios no âmbito 

jurídico, segundo Celso Antônio Bandeira de Mello:  

[...] pricípio é o amandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce 
dele, disposição fundamental que se irradia sonre diferentes normas, 
compondo-lhes o espírito e servindo de critério para sua exata compreensão 
e inteligência, exatamente por definir a logica e racionalidade do sistema 
normativo, no quelhe confere a tônica e lhe dá sentido harmônico71.  
 

Inocêncio Martires Coelho utiliza-se das palavras de Marcel Stati para 

caracterizar os princípios, que segundo este último são definidos, por sua falta de 

precisão, pela generalização e abstração lógica, o que traduz sua principal diferença 

com a regra do direito72, isso porque os princípios são uma categoria de regras que 

tem sua aceitação generalizada, tendo como finalidade precípua a resolução de 

conflitos entre normas, uma vez que estas não admitem contradições ou antinomias.  

Faz-se mister salientar que os princípios não são a única solução de 

antinomias, o sistema normativo conta com alguns critérios para a solução de conflitos 

ou auência normativa, como por exemplo os critérios cronológico, hierarquico e da 

especialidade, através dos quais uma norma mais nova, de hierarquia ‘superior’ ou 

específica afastaria a incidência de uma mais antiga, de hierarquia ‘inferior’ ou geral. 

“No campo da aplicação dos princípios, ao contrário, a maioria entende que 

não se faz necessária a formulação de regras de colisão. Porque essas 
espécies normativas – por sua própria natureza, finalidade e formulação – 
parece não se prestarem a provocar conflitos, criando apenas momentâneos 
estados de tensão ou de mal-estar hermenêutico, que o operador jurídico 
prima facie verifica serem passageiros e plenamente superáveis no curso do 
processo de aplicação do direito.”73 
 

Assim, observa Juan Cianciardo que, neste sentido:  

não se trata da primazia de um principio sobre outro, mas apenas da 
inaplicabilidade do princípio eventualmente afastado, funcionando como 

                                                           
71MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Elementos de direito administrativo. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1980. P 230. Apud FERRAZ, Ana Claudia Brandão e Barros Correia. Reprodução humana 
assistida e suas consequências nas relações de família: a filiação e a origem genética sob a perspectiva 
da repersonalização. 1ª edição (2009). Curitiba: Jaruá, 2010. P. 144. 
72 Le standard juridique, Paris: LJAM, p 56. Apud MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito 
Constitucional/ Gilmar Ferreira Mendes, Inocêncio Mártires Coelho, Paulo Gonet Branco. – 4. Ed. rev. 
E atual. – São Paulo: Saraiva, 2009.  P. 52. 
73 MENDES, Gilmar ferreira. Op. Cit. P. 54-55. 
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suposto de fato da regra de decisão – que, então, necessariamente, se 
formula – as circunstâncias do caso e, como sua consequência jurídica, a que 
se extrai o principio de maior peso.74 
 

Ao notar-se que os princípios são assentados em valores fundamentais é 

possível perceber que possuem dimensão de peso valorativas, desta forma, 

ocorrendo conflito entre princípios deve ser levado em consideração o “peso relativo 

de cada um deles e verificar, naquele caso concreto, qual deve prevalecer, afastando 

o princípio incompatível.”75 

Observa Ana Claudia Ferraz que parte significativa daquelas normas que 

elencam os direitos fundamentais é constituído por princípios, a exemplo: privacidade, 

igualdade, liberdade de consciência, função social da propriedade, assim por diante, 

que constituem princípios norteadores do ordenamento jurídico, carecendo de 

consideração pelo interprete. 76 

 

5.2 - O direito a identidade pessoal e o direito à intimidade: a ponderação 

como método de resolução do conflito 

 

Como todo o exposto, é possível vislumbrar que se está diante de um 

antagonismo entre dois direitos fundamentais derivados de duas normas 

constitucionais, o primeiro deles e o direito fundamental a identidade genética, espécie 

do direito à identidade pessoal da pessoa concebida artificialmente, em contraposição 

direta – com relação ao tema tratado neste trabalho – tem-se o direito ao anonimato, 

derivado, portanto, do direito fundamental à intimidade.  

Realizada no ano de 1989, a Convenção da Organização das Nações Unidas 

–ONU – sobre os Direitos da Criança, em seu artigo 8º aduz que os Estados 

signatários dela devem respeitar o direito da criança de preservar sua identidade, 

inclusive a nacionalidade, o nome e as relações familiares, além de prestar assistência 

e proteção  quando vir privada ilegalmente de algum ou todos os elementos 

identitários77. Além de determinar que “todas as ações relativas às crianças, levadas 

                                                           
74 El conflictivismo em los derechos fundamentales, Pamplona: EUNSA, 2000, p 200-201. Apud Apud 

MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional/ Gilmar Ferreira Mendes, Inocêncio Mártires 
Coelho, Paulo Gonet Branco. – 4. Ed. rev. E atual. – São Paulo: Saraiva, 2009.  P. 55.  
75 FERRAZ, Ana Claudia Brandao de Op. Cit. P. 145.  
76 Idem. Pag 145 
77 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D99710.htm>. Acessp em: 
20/06/2016.  
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a efeito por instituições públicas ou privadas de bem-estar social, tribunais ou 

autoridades administrativas ou órgãos legislativos, devem considerar 

primordialmente, o melhor interesse da criança”78. 

Utilizada como mais um modo de proteção e em conjunto com a norma 

específica do ordenamento brasileiro acerca do tema, a saber o Estatuto da Criança 

e do Adolescente (ECA), ambas visam a proteção da criança e principalmente 

resguardar seu direito à identidade, que goza de previsão no artigo 17 do referido 

diploma legal, que preleciona que “o direito ao respeito consiste na inviolabilidade da 

integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a 

preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, idéias e crenças, 

dos espaços e objetos pessoais”.79 

É nítida a essencialidade desta proteção, inclusive por ser uma das normas 

contidas em documento elaborado em sede de convenção internacional, que fora 

ratificado pelo Brasil, uma vez que mesmo com a disposição legal visando a proteção 

da criança, ela não pode ser reconhecida, principalmente no que tange a dignidade, 

se não for conhecida sua identidade.80  

Destarte, cabe identificar se está diante de conflito entre direitos 

fundamentais, e para a resposta afirmativa, qual deles deveria prevalecer. “O direito à 

liberdade, à intangibilidade física do investigado ou o direito à identidade do filho? O 

importante é se oferecer a maior efetividade possível, de acordo com as circunstâncias 

do caso concreto, ao valor ou bem jurídico protegido pelo direito fundamental em 

causa”.81 Na hipótese de ocorrer, de fato, afronta entre direitos fundamentais há a 

possibilidade de iniciar um debate filosófico, tendo em vista que os direitos 

fundamentais, muitas vezes, tem a forma de princípios, gozando de generalidade, 

elevado grau de abstração e indeterminabilidade na aplicação ao caso concreto. 

Conforme o raciocínio desenvolvido até aqui, fica nítida o conflito entre os 

direitos fundamentais, e tendo isso em vista faz-se necessário saber que nos dias 

                                                           
78 DIAS, Maria Berenice e Mariana Chaves. A prevalência do direito à identidade  Pag 12. Disponível 
em: 
http://www.mariaberenice.com.br/manager/arq/(cod2_598)6__a_prevalencia_do_direito_a_identidade.
pdf 
79 Lei 8069/90, disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm> Acesso em: 
20/06/2016.  
80 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Op. Cit. P, 909.  
81  DIAS, Maria Berenice e Mariana Chaves. Op.cit. p. 12.  
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atuais não vigora o entendimento de que os direitos fundamentais são absolutos, ou 

seja, nenhum deles é soberano perante o outro, o que torna possível, nas palavras de 

Calmón, “que o direito à intimidade de alguém ceda em favor do direito à identidade 

pessoal de outra pessoa.”82 Ressalta-se que não é regra que o direito à identidade 

genética seja deferido de modo a ser revelada a identidade civil do doador, podendo, 

no caso concreto, o julgador decidir em favor do direito a intimidade, mantendo o sigilo 

dos dados concernentes à doação.  

Quanto aos princípios do direito, vale dizer que não se tratam de mandatos 

definitivos, imperativos categóricos ou ainda de ordenações de vigência advindas do 

legislador, na realidade, os princípios jurídicos aduzem razões para que decida-se de 

determinada forma.  

“Noutras palavras, enquanto em relação às regras e sob determinada 
concepção de justiça, de resto integrada na consciência jurídica geral, o 
legislador desde logo e com exclusividade define os 
respectivos suposto e disposição, isto é, cada hipótese de incidência e a 
respectiva consequência jurídica, já no que se refere aos princípios jurídicos 
— dai  — esse mesmo legislador se abstém o seu caráter não 
conclusivo, anota Hart de fazer isso, ou pelo menos de fazê-lo sozinho e por 
inteiro, preferindo compartilhar a tarefa com aqueles que irão aplicar 
esses standards normativos, porque sabe de antemão que é somente em 
face de situações concretas que eles logram atualizar-se e operar como 
verdadeiros mandatos de otimização.”83 

Desta feita, tem-se que os princípios não são dispositivos de aplicação direta 

e imediata, sendo, somente, o inicio do raciocínio que formulará a norma, em sentido 

amplo, sendo que quem continuará com o raciocínio será o aplicador do direito, o qual 

decidirá conforme o caso em questão. Os princípios, então são “formulados genérica 

e abstratamente pelo legislador, depois se concretizam, naturalmente, como normas 

do caso ou normas de decisão, pelos intérpretes e aplicadores do direito”.84  

Não há que se falar, portanto, em única decisão correta e justa, os princípios 

jurídicos não só assentem, como também demandam, nas palavras de Inocêncio 

Coelho, “convivência e conciliação com outros princípios - igualmente operantes e 

eventualmente concorrentes – que ofereçam razão para soluções em sentido diverso 

                                                           
82 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Op. Cit. P. 910. 
83 MENDES, Gilmar Ferreira. Op. Cit. P. 272-274. 
84 Idem. P. 56.  
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[...]” complementando-se e restringindo-se reciprocamente, cumprindo os mandados 

de otimização85 recebidos do legislador86.  

Desta forma, se identificado que há, de fato, antagonismos entre normas 

constitucionais – normas estas que são a expessão dos princípios na Carta 

Constitucional – deverá ser realizada ponderação entre eles. Não é tarefa fácil realizar 

a ponderação entre princípios, visto que deve-se atentar para a manutenção da 

coesão da ordem constitucional. Salienta-se que não há hierarquia entre aqueles 

princípios previstos na constituição, portanto as soluções desses conflitos se darão 

pela valoração destes no caso concreto,  prevalecendo um em detrimento do outro. 

Adverte, Diez-Picaso87, que no procedimento de ponderação há riscos de adentrar no 

subjetivismo de quem o conduz, que poderá decidir de acordo com as suas 

preferências intimas.  

Com o intuito de evitar o risco de estar fadado ao subjetivismo, deve-se utilizar 

a técnica de ponderação deve incluir três premissas. Num primeiro momendo deve-

se observar as características do caso concreto, tanto nas particularidades fáticas, 

quanto jurídicas, não havendo solução possível diante da controvérsia, haverá a 

necessidade de indiqualr qual deles é mais digno de proteção in casu.  Por fim, há que 

se escordar que quando utiliza-se das técnicas de ponderação não será obtida 

resposta absoluta, isto é, “sim” e “não”, obter-se-ão respostas valorativas, “mais” ou 

“menos”88. 

 

 

 

                                                           
85 Nas palavra de J.J. Canotilho: “As normas dos direitos fundamentais são entendidas como exigências 
ou imperativos de optimização que devem ser realizadas, na melhor medida do possível, de acordo 
com o contexto jurídico e respectiva situação fáctica. Não existe, porém um padrão ou critério de 
soluções de conflitos de direitos válidos em termos gerais e abstractos. A “ponderação” e/ ou 
harmonização do caso concreto é, apesar de perigosa vizinhança de posições decisionistas, uma 
necessidade ineliminável.” CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 
4. ed., Coimbra: Almedina, 2002, p. 1233. Apud DIAS, Maria Berenice e Mariana Chaves. A prevalência 
do direito à identidade. Disponível em:  

<http://www.mariaberenice.com.br/manager/arq/(cod2_598)6__a_prevalencia_do_direito_a_identidad

e.pdf> P. 13. 
86 MENDES, Gilmar Ferreira. Op. Cit, p. 56.   
87 DÍEZ-PICAZO, Luis María. Sistema de derechos fundamentales. Madrid: Thomson Civitas, 2003, 
p.47-48. Apud DIAS, Maria Berenice e Mariana Chaves. A prevalência do direito à identidade. 
Disponivel em: 
<http://www.mariaberenice.com.br/manager/arq/(cod2_598)6__a_prevalencia_do_direito_a_identidad
e.pdf> p. 13.  
88 DIAS, Maria Berenice e Mariana Chaves. Op. Cit. P. 13.    
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por todo o exposto, não parece cabível  atribuir a qualquer direito fundamental 

o caráter de absoluto, isto porque em qualquer situação em que possam entrar em 

choque dois ou mais direitos fundamentais (que expressem os princípios norteadores 

do ordenamento brasileiro) algum ou alguns deles deverão ceder, para que outro se 

sobreponha.  

Não é, no entanto, regra que sempre o mesmo princípio se sobressairá. Isto, 

porque deve ser analisado o caso concreto com o intuito de melhor definição dele, 

uma vez que ausentes as normas específicas.  

No que concerne ao tema deste trabalho, como visto, a reprodução assistida 

heteróloga é prevista no Código Civil de 2002, em seu artigo 1.597, que trata da 

filiação da pessoa gerada por este processo, e que, por todo o exposto neste trabalho 

sabe-se que a filiação é atribuída ao casal que teve o intuito de realizar seu projeto 

parental. 

Entretanto, existem controvérsias que não podem ser solucionadas por meio 

da legislação existente, de modo que há a tentativa de mera regulamentação do 

Conselho Federal de Medicina ao estabelecer, por exemplo, o anonimato do doador 

de gametas,prevendo, somente, que sejam fornecidos dados da ficha médica ao 

médico que solicite-os, com intuito investigatório, o anonimato do doador também tem 

como argumento de proteção o direito à indimidade previsto na Carta Magna.   

Apesar de ser esclarecida que a paternidade cabe àqueles receptores da 

doação do material genético, o indivíduo concebido por meio da técnica em questão 

tem seu direito a persecução de sua origem, de suas características fenotípicas, 

psicológicas, pois fazem parte da sua história, o que não tem nenhuma relação com 

reconhecimento deste como filho, além de não dever gerar consequências 

patrimoniais.   

Portanto, ainda que se esteja diante de uma situação delicada e que haja a 

convicção interna sobre qual direito deve prevalecer em detrimento do outro deverá, 

o aplicador do direito, deverá realizar a ponderação, a fim de, valorativamente, 

estabelecer no caso concreto se mantém o direito ao anonimato ou se defere à pessoa 

gerada por meio da técnica de reprodução assistida o direito ao conhecimento de sua 

origem. 
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