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RESUMO 
 

VARGAS, L.C.S. Atuais ferramentas jurídicas para reprodução assistida 

heteróloga. 2019. 103f. Monografia (Graduação em Direito) – 

Universidade Federal Fluminense, 2019. 

 

O progresso científico está cada vez mais acelerado neste século. Tal 

desenvolvimento leva a novos questionamentos a respeito de antigas 

questões. Este trabalho apresenta um breve resumo da história das 

técnicas de reprodução existentes e dos desdobramentos que tais 

técnicas acarretam no ordenamento jurídico brasileiro, seja no âmbito da 

ética, da filosofia e da constitucionalidade. Para a melhor compreensão do 

tema proposto, o primeiro capítulo trata da análise histórica das técnicas 

de reprodução humana assistida e do tratamento do tema no 

ordenamento jurídico brasileiro, demonstrando a insuficiência dos atuais 

dispositivos existentes. A segunda parte deste trabalho trata dos direitos 

fundamentais que entram em aparente conflito quando se trata de um 

caso concreto envolvendo reprodução assistida heteróloga, quais sejam: 

direito ao conhecimento da identidade genética, direito à intimidade, 

direito à vida e direito à saúde. Para tanto, discute-se a compreensão de 

direitos fundamentais e faz-se uma síntese a respeito da técnica de 

ponderação. Posteriormente aborda-se a aplicação da ponderação e 

analisa-se possíveis soluções para o problema apresentado, quais seja a 

realização de analogia aos adotados, através da qual se discute o meio 

processual adequado ao caso: habeas data, investigação de paternidade 

ou investigação de ascendência genética. Por fim, o presente estudo se 

encerra destacando a importância de uma atuação legislativa mais 

efetiva, tendo em vista o crescimento em larga escala do campo da 

reprodução humana assistida no Brasil. 

 

Palavras-chave: Reprodução Humana Assistida. Heteróloga. Anonimato. 

Conhecimento da identidade genética. Direito à vida. Direito à saúde. 

Intimidade. Dignidade. 
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ABSTRACT 
 

VARGAS, L.C.S. Current legal tools for heterologous assisted 

reproduction. 2019. 103f. Monography (Graduation in Law) - Fluminense 

Federal University, 2019. 

 

Scientific progress is accelerating in this century. Such development leads 

to new questions about old issues. This work presents a brief summary of 

the history of nowadays reproductive techniques and the consequences 

that such techniques have on Brazilian legal order, whether in ethics, 

philosophy or constitutionality. For a better understanding of the proposed 

theme, the first chapter deals with the historical analysis of human 

assisted reproduction techniques and the treatment of the subject in the 

Brazilian legal system, demonstrating the insufficiency of the existing 

devices. The second part of this paper deals with fundamental rights that 

go into apparent conflict when it comes to a concrete case involving 

heterologous assisted reproduction, namely: the right to know the genetic 

identity, the right to privacy, the right to life and the right to health. For that, 

the understanding of fundamental rights is discussed and a synthesis is 

made regarding the technique of pondering. Subsequently, the application 

of the pondering is discussed and possible solutions to the presented 

problem are analyzed, which is the accomplishment of analogy to the 

adopted children, through which the procedural actions appropriate to the 

case are discussed: habeas data, paternity investigation or ancestry 

genetics investigation. Finally, the present study closes emphasizing the 

importance of a more effective legislative action, in view of the large-scale 

growth of the field of assisted human reproduction in Brazil. 

 

Keywords: Assisted Human Reproduction. Heterologist. Anonymity. 

Knowledge of genetic identity. Right to life. Right to health. Intimacy. 

Dignity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
A medicina reprodutiva está avançando cada dia mais. No cenário 

atual, muitas famílias brasileiras utilizam as técnicas de reprodução 

humana assistida (RHA). Através destas, permite-se que os indivíduos 

que não poderiam conceber filhos de maneira natural possam gerar 

descendentes. O desejo de ter filhos é um dos aspectos cruciais no 

projeto de vida de um indivíduo, e, quando confrontados com a 

possibilidade desse desejo não vir a se realizar devido a fatores médicos, 

há uma grande frustração. A infertilidade humana ainda hoje é sentida 

como um dano, motivo de perda de autoestima, isolamento social, 

alienação, medo, perda de status social e, até mesmo, de situações de 

violência.1 Nessa proposta para auxiliar ou promover a fertilização, muitas 

vezes estes indivíduos precisam utilizar material genético de doadores 

anônimos para a realização da fecundação e constituição dos embriões. 

Aí ocorrem as reproduções humanas assistidas heterólogas. 

Socialmente observamos que é raro um casal optar pela RHA 

heteróloga quando há alguma outra opção clínica que permita a gravidez 

com material genético de ambos. Em regra, o desejo dos pais é quanto à 

utilização de seu próprio material genético na fertilização assistida.  

Percebe-se, principalmente nas mulheres que procuram as clínicas de 

reprodução assistida, um desejo muito forte de transmissão das suas 

características biológicas, o que se traduziria na ideia do “filho como 

reflexo de si”. Inclusive, a Resolução 1.358/92 do Conselho Federal de 

Medicina, já superada, recomendava a máxima semelhança fenotípica e 

imunológica.2 Em que pesem as críticas quanto a essa recomendação, se 

                                                 
1SOUZA, Maria do Carmo Borges de. Infertilidade e Reprodução Assistida. “Este tal 
desejo de ter um folho”. In: SOUZA, Maria do Carmo Borges de, MOURA, Marisa Decat 
de, e GRYNSZPAN, Danielle. Vivências em tempo de Reprodução Assistida. Rio de 
Janeiro: Revinter, 2008. Pag 1. 

2“A escolha dos doadores é de responsabilidade da unidade. Dentro do possível deverá 
garantir que o doador tenha a maior semelhança fenotípica e imunológica e a máxima 
possibilidade de compatibilidade com a receptora.” CONSELHO FEDERAL DE 
MEDICINA. Resolução 1358/92. item IV, 6. 1992. Disponível em < 
http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/1992/1358_1992.htm>. Acesso em 
19/06/2019. 

 

http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/1992/1358_1992.htm
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analisa que a semelhança fenotípica serviria como um substitutivo 

simbólico para a transmissão dos genes quando apenas se demonstrar 

possível a reprodução assistida na modalidade heteróloga.3 

Existem ainda indivíduos na sociedade que, devido ao seu próprio 

estado físico ou orientação sexual, não poderia gerar descendentes pelas 

vias naturais. Encontram, então, na reprodução assistida heteróloga um 

dos caminhos para realizar o sonho da paternidade. A partir dessas 

técnicas, solteiros, mulheres que já passaram pela menopausa e casais 

homoafetivos possuem uma opção além da adoção para efetivar esse 

aspecto do planejamento familiar. 

 Hoje em dia, vive-se no direito brasileiro um momento de revolução 

nas noções e conceitos dentro da seara do direito das famílias. 

Atualmente, a família é vista como um local de solidariedade e de 

realização pessoal, sendo as relações baseadas no afeto recíproco. 

Segundo Maria Celina Bodin de Moraes, a sociedade não passou por 

uma crise na família, mas sim uma investida contra o modelo tradicional 

único, caracterizado pelo casamento indissolúvel e com centro na figura 

masculina.4 Houve a transição da família-instituição para a família-

instrumento. O direito das famílias brasileiro passou a estar centrado na 

parentalidade e na proteção dos filhos. Segundo a corrente do direito civil 

constitucional, as normas do direito civil passaram ser interpretadas 

considerando o texto constitucional. Dessa forma, não há mais como 

desconectar a cláusula geral de tutela da pessoa humana dos dispositivos 

existentes no ordenamento acerca da família. Destaca-se também a 

chamada família democrática, núcleo familiar em que a dignidade de cada 

membro é tutelada e respeitada, com especial cuidado com efetivação 

dos direitos fundamentais no seio familiar.  

 Na seara da reprodução assistida, embora o número de indivíduos 

                                                 
3COSTA, Tônia. E por que não a adoção ou ficar sem filhos? O desejo da maternidade 
no contexto da RA. In: SOUZA, Maria do Carmo Borges de, MOURA, Marisa Decat de, e 
GRYNSZPAN, Danielle. Vivências em tempo de Reprodução Assistida. Rio de Janeiro: 
Revinter, 2008. Pag 113-115.  
4BODIN de MORAES, Maria Celina. A família democrática. 2013. Disponível em < 
http://www.ibdfam.org.br/_img/congressos/anais/31.pdf> Acesso em 15/06/2019. Pags 1-
13. 

 

http://lattes.cnpq.br/9091412403985108
http://www.ibdfam.org.br/_img/congressos/anais/31.pdf
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que procuram as clínicas para a realização do seu projeto familiar tenha 

aumentado, o Brasil ainda carece de legislação profunda e específica 

sobre o tema. Um dos principais problemas dessa lacuna legislativa é a 

incerteza diante dos possíveis conflitos concretos que podem vir a ocorrer 

numa fertilização assistida heteróloga. Por exemplo, a pessoa gerada 

pode ter o desejo de conhecer a sua origem genética, bem como o 

doador de gametas pode desejar permanecer sempre anônimo. 

Com a difusão da técnica, um maior número de pessoas passou a 

ser atingida pelos efeitos do anonimato ou de um não-anonimato. Esses 

efeitos são tanto psicológicos como físicos. Por exemplo, a pessoa 

gerada por uma técnica de RHA heteróloga pode vir a necessitar de uma 

doação de órgãos ou de medula e não haver pessoa conhecida 

compatível. Aí se deverá quebrar o anonimato? E se a situação for 

inversa, a pessoa necessitada for o doador de gametas? E quanto às 

pessoas que sofrem por não ter conhecimento da sua origem biológica, 

que possuem necessidade psicológica de conhecer as suas origens, para 

estas o anonimato também deveria ser quebrado? São questões que 

precisam de uma regulação e de uma solução por parte do legislador, que 

tem se quedado inerte no assunto. E essa solução ainda deve observar 

todos os interesses e valores que entram em conflito nestas situações. 

 Desta feita, o objetivo deste trabalho é analisar os aspectos 

jurídicos da reprodução assistida heteróloga, atentando especialmente 

para os valores que entram em conflito na discussão da questão da 

necessidade, obrigatoriedade e validade do anonimato do doador de 

gametas. Tratará sobre a lacuna legislativa existente a respeito da 

Reprodução Humana Assistida, bem como do posicionamento do 

Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Federal de Medicina. Tratará 

também de uma análise dos modelos de reprodução assistida existentes 

hoje no Brasil. Envolve também a discussão quanto à ponderação dos 

valores constitucionais que entram em conflito na reprodução assistida 

heteróloga, diante da técnica de ponderação de Alexy, propõe soluções 

para o conflito. 

O objetivo da tese é analisar os efeitos que a falta de mecanismos 

legais mais profundos sobre a reprodução assistida heteróloga geram na 
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prática, inclusive quanto ao papel que normas administrativas passam a 

ocupar nesse contexto. Também se avaliará as possibilidades de 

utilização da analogia como meio de solução da controvérsia 

apresentada, bem como análise dos mecanismos processuais adequados 

à questão apresentada. 

Tem-se como hipótese que, no caso da reprodução assistida 

heteróloga, invariavelmente haverá um conflito de valores constitucionais, 

como a intimidade, a dignidade e o próprio direito à vida. Então o presente 

trabalho tratará da aplicação da técnica de ponderação de Alexy, 

estudando posteriormente a possibilidade de equiparação das pessoas 

geradas por técnicas de RHA aos adotados no que diz respeito ao art. 48 

do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

A partir de pesquisa doutrinária, inclusive interdisciplinar, 

abrangendo os campos da medicina, psicologia, antropologia, psiquiatria, 

biologia e do serviço social, oportunizou-se ter uma visão mais ampla do 

tema. Com a pesquisa legal e jurisprudencial, foi possível enxergar como 

o legislativo e o judiciário brasileiros vêm enfrentando o tema, que é 

polêmico e ainda pouco desenvolvido nesses dois setores. 

Desta feita, os capítulos que seguem visam analisar as normas 

existentes no Brasil sobre o tema da Reprodução Humana Assistida, bem 

como analisar os direitos fundamentais que entram em conflito numa RHA 

heteróloga, realizando a técnica de ponderação. Após, analisa-se a 

possibilidade da equiparação por analogia das pessoas concebidas por 

RHA heteróloga aos adotados e, por sim, se avalia qual seria a medida 

judicial adequada para tal fim. 

No primeiro capítulo, tratar-se-á das técnicas de RHA atuais e da 

lacuna legislativa existente no ordenamento pátrio. Inicialmente, se 

analisará cada uma das técnicas existentes no Brasil, quais sejam: 

inseminação artificial; fertilização in vitro (FIV), seja convencional ou 

injeção intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI); criopreservação de 

gametas; transferência intratubária de zigotos (ZIFT); transferência 

intratubária de gametas (GIFT); cessão temporária de útero; e doação de 

gametas. . O capítulo também se dedica ao estudo dos poucos 

dispositivos do Código Civil de 2002 referentes à RHA. Também será 



 16 

comentada a Lei de biossegurança discorrer-se-á a respeito do uso de 

células-tronco embrionárias para fins de pesquisas científicas. Após, se 

passará a análise dos projetos de lei existentes sobre o tema – destaque-

se – nenhum chegou a se tornar de fato um diploma legislativo, fazendo-

se uma crítica em relação à insuficiência dos diplomas legislativos 

existentes. Também se estudará as Resoluções do Conselho Federal de 

Medicina, sua natureza jurídica e cogência, bem como o Provimento nº 

52/2016 do Conselho Nacional de Justiça.  

O segundo capítulo trata da ponderação dos valores 

constitucionais que entram em conflito numa reprodução humana 

assistida heteróloga. Primeiramente, se abordarão aspectos gerais a 

respeito dos direitos fundamentais, bem como as suas gerações e o 

conceito da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, além do 

conceito de direitos da personalidade. Além disso, também versará sobre 

os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da aplicação da 

técnica de ponderação de Robert Alexy, dando destaque aos três 

subprincípios: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido 

estrito. Posteriormente, estuda-se os direitos fundamentais em espécie 

que entram em conflito no caso da RHA heteróloga: o direito ao 

conhecimento da origem genética e o direito à saúde da pessoa gerada e 

o direito à intimidade do doador anônimo.  

Inicia-se o terceiro capítulo tratando da aplicação prática da técnica 

de ponderação ao caso do conflito dos direitos supracitados na 

reprodução assistida heteróloga. Após a aplicação da técnica, chega-se à 

conclusão da prevalência do direito ao conhecimento da origem genética 

e do direito à saúde da pessoa gerada frente ao direito à intimidade do 

doador. Uma vez posto essa premissa, parte-se à análise de um meio 

para a efetivação destes direitos. Analisa-se, então, a possibilidade da 

aplicação analógica do art. 48 do Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA), referente à hipótese de adoção, às pessoas geradas por técnicas 

de RHA. Estuda-se também o instituto da analogia no Brasil e as 

disposições do art. 48 do ECA em relação aos adotados. Ao final, 

aceitando a possibilidade da analogia, avalia-se qual seria a medida 

judicial cabível para solucionar o caso em hipótese de necessidade de 
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judicialização. Avalia-se, então, três possíveis soluções jurídicas para a 

questão apresentada: o habeas data, a ação de investigação de 

paternidade e a ação de investigação de ascendência genética. Ao final, 

se concluirá que a melhor opção a ser utilizada é a ação de investigação 

de ascendência genética. 
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2 AS TÉCNICAS DE REPRODUÇÃO HUMANA ASSISTIDA 

NO CONTEXTO ATUAL 

 

2.1 Os principais tipos de técnicas existentes no mundo e no Brasil 

 

Primeiramente, destaca-se o conceito de Reprodução Humana 

Assistida. Patricia A. Butler, define como “any treatment or procedure that 

involves the in vitro handling of human oocytes and sperm or embryos for 

the purpose of establishing a pregnancy”.5  

As técnicas de RHA podem ser classificadas em três categorias.6 

A primeira diz respeito ao seu grau de complexidade. A 

inseminação artificial é considerada como o procedimento de baixa 

complexidade, uma vez que os espermatozóides são externamente 

preparados para ter maior e melhor motilidade e, logo em seguida, são 

introduzidos na mulher via cateter. Enquanto isso, as técnicas 

consideradas de alta complexidade são aquelas que utilizam a fertilização 

in vitro, tanto a convencional (FIV) quanto a injeção intracitoplasmática de 

espermatozóides (ICSI). Há ainda outros procedimentos, como a 

criopreservação de gametas e embriões, a cessão temporária de útero e 

a doação de gametas e embriões. 

Quanto ao local ou ambiente em que ocorre a concepção, se 

classifica os procedimentos de RHA em fertilização in vivo, quando a 

concepção se dá no corpo da mulher, e fertilização in vitro, quando ela se 

dá externamente. 

                                                 
5 BUTLER, Patricia A. ART in developing countries - a response to individual need or a 
social priority? In: Progress in Reproductive Health Search No. 63. Genebra, 
Organização Mundial da Saúde, 2003. Disponível em: 
<http://www.who.int/reproductivehealth/publications/infertility/progress63.pdf?ua=1>. 
Acesso em 03/01/2019, p. 3. 

6 AVELAR, Ednara Pontes de. Responsabilidade civil médica em face das técnicas de 
reprodução humana assistida. 2008. Disponível em: 
<https://sapientia.pucsp.br/bitstream/handle/7895/1/Ednara%20Pontes%20de%20Avelar.
pdf>. Acesso em 04/01/2019, p. 17. 

 

 

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/infertility/progress63.pdf?ua=1
https://sapientia.pucsp.br/bitstream/handle/7895/1/Ednara%20Pontes%20de%20Avelar.pdf
https://sapientia.pucsp.br/bitstream/handle/7895/1/Ednara%20Pontes%20de%20Avelar.pdf


 19 

Pode-se também classificar as técnicas de RHA em homólogas ou 

heterólogas. O procedimento homólogo ocorre o material genético 

utilizado para a concepção é das próprias pessoas que pretendem levar a 

gestação a termo e exercer a paternidade da criança que será gerada. Na 

técnica heteróloga, os gametas de pelo menos um dos genitores são 

doados por um terceiro alheio ao projeto parental.7 

2.1.1 Inseminação artificial 

É classificada como a técnica de RHA de baixa complexidade e 

como uma espécie de fertilização in vivo, pois não há manipulação 

externa do oócito ou do embrião. Os espermatozóides são coletados e 

capacitados, e então introduzidos no fundo uterino e na cavidade tubária 

da mulher por meio de um cateter, geralmente sem anestesia.8 

A inseminação artificial pode tanto ser homóloga quanto 

heteróloga. A inseminação homóloga ocorre quando é utilizado o sêmen 

daquele que exercerá o projeto parental, que acumulará as funções de pai 

e de genitor biológico. Na heteróloga ou exogâmica, se utiliza o sêmen de 

um doador de gametas, pessoa que não exercerá a paternidade da 

pessoa gerada. Na mista, se injetam espermatozoides do indivíduo que 

irá exercer o papel parental, bem como de um doador que tenha uma taxa 

de fertilidade mais alta. 

2.1.2 Fertilização in vitro (FIV): convencional e ICSI 

Nesse tipo de técnica, o encontro do espermatozóide e do óvulo se 

dá fora do corpo da mulher, em condições artificiais. Na espécie humana, 

a primeira gestação obtida através da FIV ocorreu em 1976, no entanto 

não teve sucesso. Dois anos depois, nasceu o primeiro bebê concebido 

por meio de FIV, Louise Brown.9 

                                                 

7 VILAS-BÔAS, Renata Malta. Inseminação Artificial no Ordenamento Jurídico Brasileiro: 
A omissão presente no Código Civil e a busca por uma legislação 49 específica. 2012. 
Disponível em: 
<http://www.ibdfam.org.br/_img/artigos/Insemina%C3%A7%C3%A3o%20artificial.pdf> 
Acesso em 04/01/2019, p. 2. 

8 AVELAR, Ednara Pontes de. Op. Cit, p. 20. 

9 MANCEBO, Ana Cristina Allemand, e ROCHA, Christina de Albuquerque da. 
Reprodução Assistida – Conceitos. In: SOUZA, Maria do Carmo Borges de, MOURA, 

http://www.ibdfam.org.br/_img/artigos/Insemina%C3%A7%C3%A3o%20artificial.pdf
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A FIV possui várias etapas para sua realização (sendo, portanto, 

técnica classificada como de alta complexidade): estimulação ovariana 

(para induzir a maturação de um maior número de oócitos por ciclo 

menstrual); aspiração folicular ou captação (dos oócitos pela via vaginal); 

capacitação dos espermatozóides (para que eles estejam aptos à 

fecundar o oócito, por meio da seleção dos espermatozóides com maior 

potencial de fertilização); fertilização in vitro propriamente dita (a 

promoção em laboratório do contato entre os gametas); e, por fim, a 

transferência de embriões (os embriões que apresentarem um melhor 

desenvolvimento são transferidos para o corpo da mulher após um 

período de cultura).10 

Existem dois tipos de FIV: a convencional e a com 

micromanipulação de gametas, esta última também conhecida como 

injeção intracitoplasmática de espermatozóides (ICSI). Na convencional, 

na fase da fertilização in vitro propriamente dita, os gametas são 

colocados livremente em uma placa de contato, enquanto que na ICSI o 

espermatozóide é injetado no oócito, e após é colocado na placa para 

cultura. 

A primeira informação que se tem de uma gravidez iniciada por 

ICSI levada até o final é de 1992. Geralmente, se opta pela ICSI nos 

casos de grave infertilidade por fator masculino, uma vez que, para a FIV 

convencional dar certo, é necessário um número mínimo de gametas 

masculinos com boa motilidade. 

Segundo o 11º Relatório do Sistema Nacional de Produção de 

Embriões - SisEmbrio11, em 2017 haviam sido realizados 36.307 (trinta e 

seis mil, trezentos e sete) ciclos de fertilização in vitro, 68.891 (sessenta e 

oito mil, oitocentos e noventa e uma) transferências de embriões e 

                                                                                                                                      
Marisa Decat de, e GRYNSZPAN, Danielle. Vivências em tempo de Reprodução 
Assistida. Rio de Janeiro: Revinter, 2008. p. 16. 

 

10 Idem, p. 17. 

11 SISEMBRIO. 11° Relatório Nacional de Produção de Embriões. Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária. 2018. Disponível em: < https://sbra.com.br/wp-
content/uploads/2018/05/11%C2%BA-Relato%CC%81rio-Sisembrio-2018.pdf>. Acesso 
em 22/08/2019, p.6. 

 

https://sbra.com.br/wp-content/uploads/2018/05/11%C2%BA-Relato%CC%81rio-Sisembrio-2018.pdf
https://sbra.com.br/wp-content/uploads/2018/05/11%C2%BA-Relato%CC%81rio-Sisembrio-2018.pdf
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340.458 (trezentos e quarental mil, quatrocentos e cinquenta e oito) 

oócitos haviam sido produzidos, além de 65.689 (sessenta e cinco mil, 

seiscentos e oitenta e nove) embriões descartados, conforme tabela a 

seguir.  

Figura 1: resumo dos dados informados no SisEmbrio, referentes à produção de células 
(oócitos) e embriões segundo a Unidade Federada, Brasil, ano base 2017. 

 
Fonte: SisEmbrio/ANVISA-2018, dados obtidos em 21/02/2018. 

2.1.3 Criopreservação de embriões e gametas 

É um procedimento feito em três fases: primeiramente, o material é 

exposto a substâncias crioprotetoras; as células são resfriadas a 

temperaturas negativas; e, por fim, se dá o armazenamento do material 

criopreservado em gás nitrogênio líquido a -196ºC. É esperado que as 

células retomem o seu desenvolvimento biológico normal após o 

descongelamento. A principal questão da criopreservação é a retirada da 
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água intracelular, para evitar a formação de cristais de gelo que venham a 

danificar a célula.12 

O primeiro caso de sucesso de criopreservação de embriões em 

mamíferos se deu em 1972. Quanto ao espermatozóide humano, o 

primeiro relato dos efeitos da criopreservação é de 1776, feito pelo padre 

e fisiologista Lazaro Spallanzani, mas apenas em 1953 restou 

comprovada a capacidade de fertilizar do sêmen humano após o 

descongelamento. Em relação ao oócito humano criopreservado, o 

primeiro relato de gravidez data de 1986, mas ainda é um procedimento 

que necessita de aprimoramento, uma vez que possui taxas de sobrevida 

e de fertilização menores que os demais. (pg 21) 

Até 2018, haviam no Brasil 75,557 (setenta e cinco mil, quinhentos 

e cinquenta e sete) embriões criopreservados. Como pode-se perceber 

pelo gráfico abaixo, esse número vem crescendo a cada ano, o que 

demonstra uma expansão das técnicas de reprodução humana assistida 

no Brasil.13 

Figura 2: descreve o número de embriões congelados que existem no Brasil nos anos de 
2012 a 2017. 

 
Fonte: SisEmbrio/ANVISA-2018, dados obtidos em 21/02/2018. 

2.1.4 Transferência Intratubária de Gametas (GIFT) 

É uma técnica de fertilização in vivo de alta complexidade na qual 

se introduz o espermatozóides e oócitos diretamente nas tubas uterinas, 

                                                 
12 MANCEBO, Ana Cristina Allemand, e ROCHA, Christina de Albuquerque da. Op. cit, p. 
19. 

13 SISEMBRIO. Op cit, p. 4. 
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após uma laparoscopia para retirada dos oócitos. Só é possível se for 

comprovada a permealibidade tubária e exige anestesia geral. Pode ser 

homóloga ou heteróloga.14 

O primeiro caso de sucesso se deu em 1985, surgindo como uma 

alternativa à FIV. 

2.1.5 Transferência Intratubária de Zigotos (ZIFT) 

É um método que conjuga a fertilização in vitro e a GIFT. Após as 

etapas iniciais de uma FIV, o zigoto fica apenas 18 (dezoito) horas em 

cultura, de modo a evitar um maior desenvolvimento fora do corpo da 

mulher, e então é colocado nas tubas uterinas (e não no útero), sendo 

esperada então a sua implantação natural, o que permite testar a sua 

qualidade. Surgiu em 1986. 15 

2.1.6 Gestação de substituição 

Consiste em ceder o útero para levar a termo uma gestação 

quando a mulher que pretende levar à frente o projeto parental não possui 

condições físicas para tanto. Também é possível na hipótese de casais 

homoafetivos.16 

A fertilização in vitro ainda é a técnica utilizada quando se dá a 

cessão temporária de útero. No entanto, se transfere o embrião para o 

organismo de uma mulher distinta da que forneceu o oócito.17 

Não se permite a prática comercial da gestação de substituição no 

Brasil. Tal proibição ocorre para evitar a coisificação da reprodução 

humana. Guilherme Calmon Nogueira da Gama destaca a existência, 

especialmente nos Estados Unidos da América, da “bioescravidão da 

mulher”, prática na qual mulheres são inseminadas quantas vezes forem 

necessárias para gerar uma gestação, se submetendo a tratamentos 

hormonais e medicamentosos em níveis além dos toleráveis. Tal conduta 

não é admitida no ordenamento brasileiro, uma vez que apenas é 

                                                 
14 AVELAR, Ednara Pontes de. Op. Cit, p. 26. 

15 Ibidem, p. 27. 

16 Idem, p. 36. 

17 MANCEBO, Ana Cristina Allemand, e ROCHA, Christina de Albuquerque da. Op. cit, p. 
22 
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autorizada a cessão temporária de útero voluntária, sem qualquer 

conteúdo econômico ou lucrativo, seguindo as orientações do Conselho 

Federal de Medicina. 

2.1.7 Doação de gametas 

Surgiu como uma opção viável para casais inférteis ou 

homoafetivos e pessoas solteiras. Muitas vezes, mulheres que se 

submetem à FIV doam seus oócitos ou embriões excedentários. No 

Brasil, a comercialização de gametas e embriões não é permitida.18 

Destaca-se o recente Agravo de Instrumento de nº 

10000160566931001/MG, publicado em 23 de Novembro de 2016, no 

qual determinou-se a apreensão dos contratos de doação de gametas e 

suspendeu-se novas doações devido a existência de indícios de 

comercialização do material genético e de ausência de consentimento 

informado das doadoras acerca dos riscos do procedimento de 

estimulação ovariana.  

É recomendado utilizar a fertilização in vitro nas reproduções 

assistidas heterólogas. As etapas são as mesmas, com o detalhe que, no 

caso de doação de oócito, os ciclos menstruais da doadora e da receptora 

devem estar sincronizados, para o preparo adequado do endométrio.19 

2.2 O cenário da RHA no ordenamento brasileiro e projetos de lei 

 No ordenamento jurídico pátrio, não possuímos uma lei própria que 

verse sobre as técnicas de RHA. No Código Civil de 2002, o tema é 

tratado apenas em artigos isolados, que de longe não conseguem suprir a 

necessidade de regulação que a matéria exige. A Lei de Biossegurança 

também pouco trata sobre as técnicas e as suas conseqüências no 

mundo jurídico, se limitando a regular a utilização dos embriões 

criopreservados e o uso de técnicas de engenharia genética durante a 

RHA. Durante a pesquisa, foram identificados vários projetos de lei sobre 

o tema, mas nenhum deles chegou a entrar em vigor. 
                                                 
18 CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Resolução 2.168/2017. Disponível em < 
https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/2017/2168>. Acesso em 
18/06/2019. Item VII-2 

19 MANCEBO, Ana Cristina Allemand, e ROCHA, Christina de Albuquerque da. Op. cit, p. 
21. 

https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/2017/2168
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2.2.1 Código Civil de 2002 

 O Código Civil de 2002 pouco cuidou da reprodução humana 

assistida. Trata apenas da questão da presunção de paternidade nos 

casos de utilização de técnicas de RHA, e, mesmo assim, prevê apenas 3 

(três) hipóteses, deixando de fora situações como a cessão temporária de 

útero. 

 O art. 1597, nos seus incisos III, IV e V, estabelece a presunção de 

paternidade dos filhos concebidos na constância de uma relação 

matrimonial (nesta ordem): havidos por fecundação artificial homóloga, 

mesmo falecido o marido; havidos, a qualquer tempo, quando se tratar de 

embriões excedentários, decorrentes de concepção artificial homóloga; e 

os havidos por inseminação artificial heteróloga, desde que com prévia 

autorização do cônjuge.20 

 Um ponto a se destacar é a o do inciso III, sobre o que significaria 

“mesmo que falecido o marido”. Guilherme Calmon Nogueira da Gama 

argumenta que não se trata de autorização automática da reprodução 

assistida post mortem, mas sim de estabelecimento da presunção de 

paternidade para a hipótese de falecimento do marido, observado o limite 

de 300 (trezentos) dias após o óbito. Comenta ainda que a reprodução 

post mortem entraria em conflito com o art. 227, §6º da Constituição 

Federal de 1988, uma vez que o novo filho gerado será prejudicado nas 

questões relativas a herança, tendo em vista que o Código Civil de 2002 

não tratou dessa hipótese. Ensina-nos Gama:21 

É relevante anotar que à clausula ‘mesmo que falecido o 
marido’ deva ser interpretada tão somente para fins de 
estabelecimento da paternidade, observado o prazo-
limite de trezentos dias da morte do ex-marido. Na 
eventualidade do nascimento ocorrer além do prazo de 

                                                 

20Art. 1.597 do Código Civil. Presumem-se concebidos na constância do casamento os 
filhos: I - nascidos cento e oitenta dias, pelo menos, depois de estabelecida a 
convivência conjugal; II - nascidos nos trezentos dias subsequentes à dissolução da 
sociedade conjugal, por morte, separação judicial, nulidade e anulação do casamento; III 
- havidos por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido o marido; IV - havidos, 
a qualquer tempo, quando se tratar de embriões excedentários, decorrentes de 
concepção artificial homóloga; V - havidos por inseminação artificial heteróloga, desde 
que tenha prévia autorização do marido. 

21 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. 953. 



 26 

trezentos dias da morte do marido, também deverá ser 
presumida a paternidade, mas tal não significa que a 
prática da inseminação ou fertilização in vitro post 
mortem seja autorizada ou estimulada no direito 
brasileiro, especialmente em razão dos efeitos deletérios 
que se poderão produzir relativamente à criança, 
inclusive sob o aspecto patrimonial. O preceito constante 
do inciso III, do art. 1.597, do Código de 2002, não veio 
acompanhado de nenhuma regra que pudesse 
solucionar a questão dos direitos sucessórios do filho. 
Daí a prática da reprodução assistida post mortem não 
poder ser considerada no âmbito do direito brasileiro, 
especialmente diante da violação ao disposto no art 
227,§6º, da Constituição Federal de 1988. 
 

 No mesmo sentido, Olga Jubert Krell defende que “esta prática não 

pode ser considerada lícita no Direito brasileiro, havendo clara violação do 

art. 227, §6º da CF”.22 

 Já Maria Berenice Dias argumenta que o referido dispositivo 

chancela a reprodução assistida post mortem, e, desta feita, uma hipótese 

de monoparentalidade:23 

Se a mulher é casada ou vive em união estável, é 
necessária a concordância do cônjuge ou do 
companheiro para se submeter ao procedimento 
reprodutivo. Ao permitir a lei a utilização do esperma do 
marido pré-morto na fecundação post mortem (CC 
1.597), autoriza a formação da monoparentalidade. 

 

 O Conselho Federal de Medicina, a partir da Resolução CFM nº 

1957/2010, passou a entender como lícita a reprodução assistida post 

mortem, mas apenas se foi especificamente autorizada pelo falecido24. O 

Enunciado 106 da I Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça 

Federal determina que apenas com a autorização por escrito do de cujus 

haverá a presunção de paternidade.25 

                                                 
22 KRELL, Olga Jubert Gouveia. Reprodução humana assistida e a filiação civil – 
Princípios éticos e jurídicos. Curitiba: Juruá, 2011, p. 191. 

23 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 10 ed. São Paulo: RT, 2015. p. 
294. 

24 CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Resolução 1.957/2010. Disponível em 
<http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/2010/1957_2010.htm>. Acesso em 
03/01/2019. Item VIII. 

25 Enunciado 106 da I Jornada de Direito Civil do conselho da Justiça Federal. Art. 1.597, 
inc. III: para que seja presumida a paternidade do marido falecido, será obrigatório que a 
mulher, ao se submeter a uma das técnicas de reprodução assistida com o material 

http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/2010/1957_2010.htm
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 O inciso IV do art. 1.597 do Código Civil vigente destaca a 

problemática dos embriões excedentários, determinando a presunção de 

concepção no casamento quando o desenvolvimento do embrião se der 

após o fim da sociedade conjugal.26 

 Por fim, o incivo V do mesmo artigo estabelece uma presunção de 

paternidade quando se tratar de RHA heteróloga autorizada pelo cônjuge, 

como forma de dar certeza da filiação e evitar uma impugnação por parte 

do marido. Guilherme Calmon Nogueira da Gama ressalta o caráter 

absoluto desta presunção. Ou seja, não cabe impugnação:27 

Como foi analisado, a hipótese não é de presunção 
relativa (ou iures tantum) mas de presunção absoluta 
(iures et de iure) ou certeza da parentalidade, levando 
em conta a impossibilidade jurídica de se admitir a 
impugnação da paternidade relativamente àquele que 
manifestou vontade no bojo do desenvolvimento do 
projeto parental dos cônjuges e posteriormente pretende 
se retratar de tal consentimento. A paternidade já havia 
se constituído desde a época da concepção e do inicio 
da gravidez, tal como ocorreria na hipótese de 
procriação carnal – pressupondo a relação sexual. 
 

 Os elementos necessários para formação da parentalidade 

também são destaque por Guilherme Calmon Nogueira da Gama: 

“a vontade acoplada à existência do convívio conjugal e ao 
êxito da técnica de procriação assistida heteróloga se mostra o 
elemento fundamental para o estabelecimento da paternidade 
que, desse modo, se torna certa, insuscetível de impugnação 
pelo marido.” 

 São esses os artigos que tratam sobre a RHA no Código Civil, não 

sendo suficientes para gerar uma base normativa suficiente para o tema. 

Destaca Heloisa Helena Gomes Barboza:28 

Constata-se flagrante insuficiência do código civil na 
matéria, eis que não há disposições, entre outros 
importantes aspectos, sobre: a) utilização das técnicas 
por pessoas não casadas, como as que vivem em união 
estável, as solteiras, os homossexuais; b) destino dos 
embriões excedentes em caso de separação ou divorcio 

                                                                                                                                      
genético do falecido, esteja na condição de viúva, sendo obrigatório, ainda, que haja 
autorização escrita do marido para que se utilize seu material genético após sua morte. 

26 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Op. cit, p. 952. 

27 Idem, p.951. 

28 BARBOZA, Heloisa Helena Gomes. Técnicas de Reprodução Assistida – As leis 
ajudam? In: SOUZA, Maria do Carmo Borges de, MOURA, Marisa Decat de, e 
GRYNSZPAN, Danielle. Vivências em tempo de Reprodução Assistida. Rio de Janeiro: 
Revinter, 2008. p. 101 e 102. 
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do casal, ou mesmo viuvez; c) relação dos doadores de 
gametas com os filhos (é possível haver parentesco?) e 
com os beneficiários da técnica (podem ser parentes?); 
d) admissibilidade ou não da gestação de substituição 
(com todas as implicações, inclusive eventual 
responsabilidade civil pelos riscos para a saúde da 
gestante e do feto; e) número de embriões produzidos e 
transferidos; f) destino dos embriões excedentários, fora 
do previsto na Lei 11.105/05, art. 5º (pesquisa com 
células-tronco) e no caso de divergência entre os pais; g) 
direito à origem (ou identidade) genética (identificação 
do doador, sem estabelecimento de parentesco. 
 

 Na falta de regramento na legislação civil, o que existe hoje de 

norma mais extensa e específica sobre o tema são as resoluções do 

Conselho Federal de Medicina, a despeito de todas as observações, que 

serão feitas mais a frente neste trabalho. 

2.2.2 As Leis de Biossegurança 

 Atualmente, a lei que estabelece os mecanismos de fiscalização de 

atividades que lidam com organismos geneticamente modificados 

(chamados de OGM) e seus derivados é a 11.105 de 24 de Março de 

2005. Mas antes desta, já prevaleceram a Lei de Biossegurança nº 8.974 

de 5 de Janeiro de 1995 e a Medida Provisória nº 2.191-9 de 23 de 

Agosto de 2001. 

 A primeira Lei de Biossegurança de 1995 tinha como objetivo 

regulamentar o art. 225, §1º, II e V da Constituição Federal29, que versa 

sobre a preservação do patrimônio genético do país e fiscalização das 

atividades envolvendo material genético, além do controle da produção e 

comercialização de substâncias e emprego de técnicas que sejam 

consideradas de risco.  

 Em art. 8º, inciso I, era vetado qualquer tipo de manipulação 

genética de organismos vivos, bem como o inciso II do mesmo artigo 

                                                 

29 Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 
coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.§ 
1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: II - preservar a 
diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades 
dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético; V - controlar a produção, a 
comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco 
para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente;  
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proibia a manipulação genética de células germinais humanas. 

Entretanto, autorizava excepcionalmente a intervenção em material 

genético humano, desde que feita in vivo (ou seja, dentro do organismo) e 

para o tratamento de defeitos genéticos. Olga Jubert Krell destaca que 

deve se definir o que pode ser considerado como manipulação genética, 

uma vez que não haveria consenso entre os cientistas sobre o que seria 

eticamente aceitável ou não.30 

 As condutas previstas nos incisos II e III foram criminalizadas no 

art. 13, incisos I e II, podendo a pena chegar até 20 (vinte) anos de 

reclusão. 

 O inciso IV do mesmo artigo também condenava a produção de 

embriões humanos com finalidade de servir como material biológico 

disponível, inclusive tipificava essa conduta no art. 13, inciso III, 

estabelecendo a penalidade de reclusão de 6 (seis) a 20 (vinte) anos para 

este ato. 

 Quanto ao destino dos embriões criopreservados, a lei foi silente. O 

artigo que mais se aproxima dessa hipótese é o 8º, VI, em que se veda o 

descarte de OGM em desacordo com as normas da Comissão Técnica 

Nacional de Biossegurança (CTNBio). A penalidade de até 20 (vinte) anos 

é prevista para essa conduta, conforme o art. 13, V. 

 O art. 3º, no seu parágrafo único, salienta ainda que não se 

considera um organismo geneticamente modificado os materiais 

resultantes de técnicas que impliquem a introdução direta, num 

organismo, de material hereditário, desde que não envolva a utilização de 

DNA e RNA recombinante ou outros OGMs. Assim, as técnicas de 

reprodução assistida, a princípio, não seriam capazes de produzir um 

organismo geneticamente modificado. 

 Em 23 de Agosto de 2001, o Presidente Fernando Henrique 

Cardoso editou a Medida Provisória 2.191-9, que teve como principal 

objetivo regular a atuação do CTNBio, não implementando grandes 

mudanças no campo da reprodução humana assistida. 

                                                 
30 KRELL, Olga Jubert Gouveia. Op. cit., p. 93. 
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 A atual Lei de Biossegurança é datada de 24 de Março de 2005, e 

trouxe como grande inovação a possibilidade de utilização para pesquisa 

e terapia das células-tronco embrionárias retiradas dos embriões 

excedentários das fertilizações in vitro. Para tanto, exige alguns 

requisitos, previstos no art. 5º da lei em comento: o embrião deve ser 

inviável ou estar congelado há mais de 3 (três) anos; e em ambos os 

casos é necessária a autorização dos produtores do material genético. A 

comercialização permaneceu vedada. 

 Destaca-se a ADI 3510, julgada em 29 de Maio de 2008, com 

relatoria do Ministro Ayres Britto, que objetivava a declaração de 

inconstitucionalidade do art. 5º da lei em comento. Entendeu-se pela 

constitucionalidade do referido artigo, ficando determinada a inexistência 

de ofensa ao direito à vida ao se empregar células-tronco embrionárias 

em pesquisas científicas, uma vez que tal prática não constituiria um 

aborto, posto que nem todo embrião criopreservado será 

necessariamente implantado.31 

 Quanto às condutas vedadas comentadas da lei revogada, as 

mesmas subsistiram, mudando apenas o quantum dos tipos penais a elas 

relacionadas. As reprimendas foram significantemente reduzidas, 

passando a pena máxima a ser de: 3 (três) anos para utilização de 

                                                 
31 Ressalta-se trecho da ementa do acórdão: “é constitucional a proposição de que toda 
gestação humana principia com um embrião igualmente humano, claro, mas nem todo 
embrião humano desencadeia uma gestação igualmente humana, em se tratando de 
experimento ‘in vitro’. Situação em que deixam de coincidir concepção e nascituro, pelo 
menos enquanto o ovócito (óvulo já fecundado) não for introduzido no colo do útero 
feminino. O modo de irromper em laboratório e permanecer confinado ‘in vitro’ é, para o 
embrião, insuscetível de progressão reprodutiva. Isto sem prejuízo do reconhecimento 
de que o zigoto assim extra corporalmente produzido e também extra corporalmente 
cultivado e armazenado é entidade embrionária do ser humano. Não, porém, ser 
humano em estado de embrião. A Lei de Biossegurança não veicula autorização para 
extirpar do corpo feminino esse ou aquele embrião. Eliminar ou desentranhar esse ou 
aquele zigoto a caminho do endométrio, ou nele já fixado. Não se cuida de interromper 
gravidez humana, pois dela aqui não se pode cogitar. A controvérsia constitucional em 
exame não guarda qualquer vinculação com o problema do aborto." BRASIL. Supremo 
Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3510. Pesquisas com células-
tronco embrionárias. Requerente: Procurador-Geral de Justiça. Requerido: Presidente da 
República. Relator Ministro Ayres Britto. Julgamento em 29 de Maio de 2008. Brasília, 
DJE 27 mai 2010. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/geral/verPdfPaginado.asp?id=611723&tipo=AC&descricao=I
nteiro%20Teor%20ADI%20/%203510>. 
 

 

http://www.stf.jus.br/portal/geral/verPdfPaginado.asp?id=611723&tipo=AC&descricao=Inteiro%20Teor%20ADI%20/%203510
http://www.stf.jus.br/portal/geral/verPdfPaginado.asp?id=611723&tipo=AC&descricao=Inteiro%20Teor%20ADI%20/%203510
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embrião em desacordo com o art. 5º; e 4 (quatro) anos para atos de 

engenharia genética em célula germinal humana, embrião ou zigoto 

humano. Para todos os tipos previstos na lei também se acresceu a pena 

de multa, que não existia na lei anterior. 

2.2.3 Os Projetos de Lei 

 Vários Projetos de Lei tramitam e já tramitaram no Congresso 

Nacional a respeito das técnicas de RHA. No entanto, há por parte dos 

setores mais conservadores da sociedade uma resistência muito grande 

em transformá-los em leis. Mas isso não impede que o número de 

pessoas que se utilizam das técnicas cresça ano após ano, conforme 

demonstrado pelos relatórios do SisEmbrio. 

 Sobre o tema, Guilherme Calmon Nogueira da Gama admoesta32: 

Nota-se, entretanto, a presença de rígidos obstáculos e 
entraves à regulamentação transparente e clara dos 
aspectos civis da reprodução assistida heteróloga por 
parte de alguns setores mais conservadores e 
tradicionais, como se a proposital postura omissiva do 
legislador pudesse impedir as práticas na área da saúde 
reprodutiva. 

 Partiremos, então a uma breve explicação sobre alguns projetos de 

lei, arquivados ou em tramitação, que tenham como matéria a reprodução 

assistida, especialmente a modalidade heteróloga e a questão do 

anonimato do doador de gametas. 

 O Projeto de Lei nº 3.638/93, apresentado em 29 de Março de 

1993, de autoria do Deputado Luiz Moreira, foi o primeiro a tratar das 

técnicas de RHA. Tinha como finalidade a criação de regras para a 

aplicação das técnicas de RHA. De acordo com Guilherme Calmon 

Nogueira da Gama, “é cópia da Resolução nº 1.358/92, como se observa 

pela própria divisão dos títulos, das disposições normativas e dos 

princípios e regras impostas”.33 Esse objetivo fica claro na própria 

justificação do projeto de lei34:  

                                                 
32 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Op. cit, p. 941 e 942. 

33 Ibidem, p. 966. 

34 BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei nº 3.638, de 29 de Março de 1993. 
Institui normas para a utilização de técnicas de reprodução assistida. Disponível em: < 
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD30MAR1993.pdf#page=35>. Acesso em 
09/01/2019, p. 37. 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD30MAR1993.pdf%23page=35
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Nossa iniciativa, de apresentar este projeto de lei, tem 
tão somente a intenção de transformar aquele 
instrumento de disciplinamento ético em norma legal, 
para fins de seu maior uso e respaldo social.  
 

 Quanto ao anonimato do doador de gametas, seguia estritamente o 

aventado pelo Conselho Federal de Medicina na Resolução de 1992. O 

art. 10, inciso III determinava que o anonimato era a regra, apenas em 

casos de necessidade médica, e a identidade do doador seria revelada 

apenas para o médico. Não chegou a se tornar lei, tendo sido arquivado. 

 Outro projeto do mesmo tema foi o PL nº 2.855/1997, levado à 

Câmara dos Deputados em 13 de Março de 1997, tendo como autor o 

Deputado Confúcio Moura. Acompanhava o projeto de 1993 no que diz 

respeito ao anonimato do doador de gametas, apenas sendo possível se 

revelar a identidade à equipe responsável se houvesse motivação médica 

para tal, de acordo com o art, 9º, parágrafo único do projeto. Ainda está 

em tramitação. 

 Um terceiro PL tem como autor o Senador Lucio Alcântara. O PL nº 

90, de 1999 que também acompanha os dois projetos anteriores na 

questão do anonimato (art. 10, §1º do PL 90/1999). Foi lançado em 09 de 

Março de 1999 e arquivado em 28 de Fevereiro de 2007. 

 Em 2003 tivemos 4 (quatro) projetos novos sobre a procriação 

artificial humana. 

 O primeiro foi o PL nº 120/2003, proposto em 19 de Fevereiro de 

2003 pelo Deputado Roberto Pessoa, que ainda segue tramitando. 

Tratava sobre a investigação de paternidade quando se tratar de pessoas 

nascidas por intermédio de técnicas de RHA heteróloga. O objetivo, 

contido na justificação do projeto não seria o de conferir quaisquer direitos 

advindos do status de filho para a criança gerada, mas sim que ela 

tivesse o direito de conhecer os pais biológicos. Segue um trecho da 

justificação do PL35: 

                                                                                                                                      
 

35 BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei nº 120, de 19 de Fevereiro de 2003. 
Dispõe sobre a investigação de paternidade de pessoas nascidas de técnicas de 
reprodução assistida. Disponível em: < 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=114176&filena
me=PL+120/2003>. Acesso em 08/01/2019, p. 2. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=114176&filename=PL+120/2003
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=114176&filename=PL+120/2003
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Teria o nascido da doação de gametas alguma relação 
civil com sua família biológica? Poderia usar o nome de 
seus genitores biológicos? Teria direito à herança? E 
nesse caso, como ficaria sua relação com a família da 
mãe que o carregou no útero e o criou? Poderia a 
pessoa nascida dessas técnicas ter duplicidade de 
direito ao nome de cada família? Teria que optar? Em 
que ocasião? Haveria algum direito civil do ovo 
congelado em laboratório, como se nascituro fosse?  
Todas essas questões e muitas outras permanecem sem 
resposta. Este Projeto não visa solucionar todas essas 
questões, mas se debruça sobre um tema que é 
essencial para a solução de todas as outras: a garantia 
de que a pessoa nascida de técnicas de fertilização 
assistida tem direito de conhecer seus pais biológicos. 
Tal tema não pode estar acobertado pelo direito à 
privacidade, uma vez que gera outra pessoa, e não há 
como se optar por quem tem mais direitos: se o filho 
gerado ou o pai biológico. 

 O próximo PL proposto no ano de 2003 foi o de nº 1.135, de autoria 

do Dr. Pinotti, colocado em 28 de Maio de 2003. Este PL se inspirou em 

várias disposições da Resolução CFM nº 1.358/199236, seguindo, 

inclusive, os demais projetos de lei até então produzidos no que diz 

respeito ao anonimato do doador de gametas, que é a regra, havendo 

apenas a exceção da necessidade médica, sendo a identidade do doador 

revelada apenas para o médico, conforme o art. 11, §§ 1º e 2º. Segue em 

tramitação.  

 Mais um PL de 2003 foi o de nº 1184, publicado em 03 de Junho de 

2003, pelo Senador Lucio Alcântara. Frisa-se o seu art. 9º, §1º, que 

dispõe sobre a possibilidade de quebra do anonimato do doador de 

gametas quando houver um pedido por parte da pessoa gerada pela 

técnica de RHA heteróloga. Tal pedido poderia ser feito em qualquer 

momento. Atualmente tramita na Comissão de Constituição e Justiça. 

 O projeto de 24 de Setembro 2003, o PL 2061/2003, de autoria da 

Deputada Maninha, disciplina o uso das técnicas de RHA e acompanha o 

disposto na Resolução CFM vigente na época, a de nº 1.358/1992, no que 

diz respeito ao anonimato do doador, só sendo possível o fornecimento 

                                                                                                                                      
 

36 CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Resolução 1.358/1992. Disponível em 
<http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/1992/1358_1992.htm>. Acesso em 
03/01/2019. 

http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/1992/1358_1992.htm
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de informações a respeito do genitor biológico por motivações médicas à 

equipe médica (art. 10, III). Ainda em apreciação. 

 Em 2004 foi proposto o PL nº 4686/2004, que ainda prossegue no 

Congresso Nacional, proposto pelo Deputado José Carlos Araújo. Versa 

sobre o direito ao conhecimento da origem genética da pessoa gerada por 

técnica heteróloga de RHA, o que não acarretaria qualquer direito 

decorrente da filiação biológica. Destaca-se um fragmento da justificativa 

do PL em comento:37  

Busca-se, com tal direito, a compreensão das 
características físicas, psíquicas e comportamentais, até 
então desconhecidas, permitindo ao ser concebido 
nessas condições conviver com o imenso amor que os 
fez filhos afetivos e definitivos de quem desejou o seu 
nascimento, superando suas próprias limitações, 
preconceitos e resistência do grupo social.. Entendemos 
que a possibilidade de o ser conviver com a verdade 
decorrente do conhecimento de sua origem genética 
representa uma forma de proteção muito mais digna do 
que uma existência fundada na mentira ou negação da 
verdade, suscetível de produzir lesão ao indivíduo.  
A Constituição Federal estabelece que constitui objetivo 
fundamental da República Federativa do Brasil promover 
o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 
sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 
discriminação, ( artigo 3º, inciso IV) e também, no seu 
artigo 5º, inciso XLI, assegura que a lei punirá qualquer 
discriminação atentatória dos direitos e liberdades 
fundamentais. Assim, em consonância com este 
princípio tais informações genéticas devem ser 
transmitidas ao ser concebido quando este tiver 
maturidade suficiente para entender tal situação, e 
também quando tiver condições para suportar 
psicologicamente a realidade ou quando isto se fizer 
necessário para preservação de sua saúde e integridade 
física. Esse direito, também, pode ser conveniente se o 
filho vier a sofrer alguma enfermidade vinculada a 
herança genética, ou então, queira prevenir tais 
doenças.  
É importante também esclarecer que o conhecimento da 
identidade biológica, embora de suma importância, não 

                                                 

37 BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei nº 4.686, de 15 de Dezembro de 
2004. Introduz art. 1.597-A à Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que institui o 
Código Civil, assegurando o direito ao conhecimento da origem genética do ser gerado a 
partir de reprodução assistida, disciplina a sucessão e o vínculo parental, nas condições 
que menciona. Disponível em: < 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=259391&filena
me=PL+4686/2004>. Acesso em 09/01/2019. p. 3 e 4. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=259391&filename=PL+4686/2004
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=259391&filename=PL+4686/2004
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poderá estabelecer nenhum vínculo parental entre o ser 
concebido e a pessoa do doador. Tal possibilidade 
poderá ainda contribuir para a aplicação do artigo 1521, 
inciso I, II, III, IV e V do Código Civil, que dispõem sobre 
os impedimentos matrimoniais. 
 

 Já nesta década foram apresentados dois projetos de Estatutos da 

Reprodução Assistida, os PLs de nº 4892/2012 e de nº 115/2015, de 

autoria dos Deputados Eleuses Paiva e Juscelino Rezende Filho, 

respectivamente. Quanto à reprodução assistida heteróloga, ambos 

prevêm como regra o sigilo, mas este poderá ser quebrado em caso de 

interesse relevante para garantir a preservação da vida da pessoa 

gerada, manutenção de sua saúde física ou higidez psicológica, o mesmo 

sendo aplicável ao doador. Tramitando em conjunto, atualmente estão 

parados na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, aonde 

chegaram em 2015.  

 Fora dessa questão específica da reprodução assistida heteróloga 

e da doação de gametas, existem diversos projetos de lei em tramitação 

no Congresso Nacional.  

 Em 2001 tivemos dois Projetos de Lei apresentados à Câmara dos 

Deputados em 16 de Maio, que tomaram os números 4664/2001 e 

4665/2001, ambos de autoria do Deputado Lamartine Posella. O primeiro 

tinha como objetivo a proibição do descarte dos embriões excedentários e 

estabelecia a responsabilidade sobre os mesmos. O segundo apenas 

permitia a utilização das técnicas de RHA por casais clinicamente 

inférteis. Ambos ainda estão em tramitação. 

 Há ainda o PL 5.624/2005, intenta a criação de um plano de 

reprodução assistida no Sistema Único de Saúde (SUS). Ainda a respeito 

da utilização das técnicas de RHA no SUS, o PL 3977/2012 tem como 

objetivo priorizar o atendimento para coleta de gametas dos cidadãos em 

idade reprodutiva que estejam em tratamento de combate ao câncer que 

implique em esterilidade. 

 Há ainda os Projetos de Lei nº 5730/2009, 4726/2012 e 121/2015, 

que tratam sobre a obrigatoriedade dos planos de saúde incluir dentre os 

seus serviços oferecidos as técnicas de RHA. 
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 Por fim, o PL 5266/2009 amplia aos conviventes os direitos 

relativos à presunção de paternidade concedida pelo art. 1.597 do CC às 

pessoas casadas. 

2.2.4 A insuficiência dos diplomas legislativos 

 O Brasil carece de uma legislação completa e específica a respeito 

das técnicas de RHA e suas implicações jurídicas. O Código Civil e a Lei 

de Biossegurança tratam de pouquíssimos aspectos desse campo tão 

vasto de possibilidades e conhecimentos. Os projetos de lei sobre o tema 

existem desde 1993, mas nenhum chega a se tornar lei. Mesmo o tema 

sendo de polêmico e de alta complexidade, a falta de legislação a respeito 

apenas gera uma enorme insegurança jurídica para aqueles que venham 

a se utilizar das técnicas, em especial para os que usarem os métodos 

heterólogos, posto que o anonimato hoje em dia apenas está contido na 

Resolução CFM nº 2.121/2015, e não em uma lei em sentido estrito.  

 Ao analisar os projetos de lei existentes sobre o tema, percebe-se 

que não existe uma unanimidade em relação às questões de maior 

relevância sobre o tema. Guilherme Calmon Nogueira da Gama nos 

esclarece:38 

Verifica-se, portanto, que os projetos de lei que tramitam 
no Congresso Nacional não apresentam uniformidade 
acerca dos pontos tratados, especialmente no âmbito 
dos aspectos civis da procriação assistida heteróloga 
(exógena). A necessidade do debate, discussão e 
esclarecimento das questões complexas que se 
apresentam no tema de vital importância nas relações 
intersubjetivas é inadiável, tal como também o é a 
efetivação do comando constitucional que determina a 
edição de lei que trate da assistência do poder publico à 
procriação assistida heteróloga (artigo 227, par. 5º, da 
Constituição Federal). 
 

 Desta feita, é necessário um maior empenho em debates por parte 

da sociedade civil e um maior esforço por parte dos legisladores para que 

esses projetos se tornem leis. No entanto, enquanto isso não ocorre, 

apenas temos como norte as resoluções do CFM e o provimento do CNJ. 

                                                 
38 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Op. cit, p. 976. 
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2.3 As Resoluções do Conselho Federal de Medicina 

 Diante da ausência de um diploma legislativo completo e específico 

o CFM produziu até a presente data 5 (cinco) resoluções, estabelecendo 

normas éticas para a utilização das técnicas de RHA. 

 Inicialmente, cabe analisar a natureza jurídica dessas resoluções e 

averiguar se elas possuem ou não eficácia perante toda a sociedade. 

Posteriormente, analisaremos uma a uma as resoluções já editadas pelo 

CFM sobre a reprodução humana assistida. 

2.3.1 A natureza jurídica das Resoluções do Conselho Federal de 
Medicina 

 O Conselho Federal de Medicina é uma autarquia profissional, 

instituída pelo Decreto-lei 7.955 de 13 de Setembro de 1945, possuindo 

atualmente, dentre outras, competência para decidir os assuntos 

atinentes à ética profissional, impondo-lhes as penalidades que 

couberem, além de promover o perfeito desempenho técnico e moral da 

medicina (de acordo com o art. 15, alíneas d e h, da Lei 3268 de 1957). 

Assim, o CFM não possui a atribuição propriamente dita de legislar, mas 

possui o poder regulamentar para expedir normas específicas, delegado 

pela União.  

 Dessa forma, as normas por ele expedidas terão um alcance 

limitado às pessoas que estão submetidas ao CFM, ou seja, médicos, 

laboratórios e clínicas. Nos explica Sergio Domingos Pittelli:39  

Embora auto-administráveis, as autarquias não são 
autônomas, ou seja, não se constituem em pessoas 
públicas jurídicas e, portanto, não têm o poder de 
legislar. Não obstante, por serem agentes da 
descentralização do Estado, têm a outorga real e efetiva 
de poderes, possuindo vontade própria e certa 
independência com relação à vontade do centro. Desses 
enunciados, exsurge claro o conceito de que, embora 
ínsita à sua natureza a impossibilidade de legislar, as 
autarquias exercem, na qualidade de entidades da 
Administração, o poder normativo do Estado, com as 
características gerais a ele atribuídas: estabelecer 
normas de alcance limitado ao âmbito de atuação do 

                                                 

39 PITELLI, Sergio Domingos. O poder normativo do Conselho Federal de Medicina e o 
Direito Constitucional à Saúde. In: Revista de Direito Sanitário, vol. 3, n. 1. 2002. São 
Paulo. Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/rdisan/article/viewFile/81294/84933>. 
Acesso em 03/01/2019, p. 39. 

http://www.revistas.usp.br/rdisan/article/viewFile/81294/84933
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órgão expedidor, desde que não contrariem a lei nem 
imponham obrigações, proibições e penalidades que 
nela não estejam previstas. As Resoluções Normativas 
do Conselho Federal de Medicina são manifestação 
deste poder normativo afeto às autarquias. 

 Logo, as normas contidas nas resoluções do CFM não serão leis 

em sentido formal. O conceito de lei formal, segundo José Afonso da 

Silva, é de “ato legislativo emanado dos órgãos de representação popular 

e elaborado em conformidade com o processo legislativo previsto na 

Constituição”.40 Essas resoluções do CFM teriam então natureza de 

normas profissionais paralegais, e não de lei. Como bem explica Olga 

Jubert Krell:41  

As Resoluções do CFM devem ser caracterizadas não 
como meras ‘normas éticas’, mas normas profissionais 
‘paralegais’, textos deontológicos a serem seguidos 
pelos profissionais da área, os quais, no caso de não 
obediência, estão sujeitos a um processo formal 
sancionatório. 

 A consequência disso é a não coercitividade das normas do CFM 

perante toda a sociedade, uma vez que elas não são dotadas de 

cogência. Na ausência de lei propriamente dita sobre o tema, estaríamos, 

então, diante de um grande vazio jurídico, uma vez que os magistrados 

não estariam vinculados ao disposto nas resoluções do CFM acerca da 

reprodução humana assistida. Nos adverte Eduardo de Oliveira Leite que 

“estas regulamentações são ineficazes, são destituídas de qualquer 

cogência, podem ser facilmente contornáveis e, portanto, não permitem 

se atingir o objetivo visado”.42 

 Em que pese essa observação, passemos a analisar cada uma das 

resoluções já expedidas sobre a RHA e a evolução histórica dos pontos 

controvertidos. 

                                                 
40 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 28 ed. Ver. E atual.. 
São Paulo. Malheiros, 2007. p. 421. 

41 KRELL, Olga Jubert Gouveia. Op. cit., p. 37. 

42 LEITE, Eduardo de Oliveira. Procriações artificiais: bioética e biodireito. Repensando o 
Direito de Família – Anais do I Congresso Brasileiro de Direito de Família. Coord. 
Rodrigo da Cunha Pereira. Belo Horizonte: Del Rey, 1999, p. 154. 
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2.3.2 Resolução CFM nº 1.358/1992 

 Foi a primeira resolução a tratar sobre o tema no Brasil, 8 anos 

após o nascimento do primeiro bebê gerado por fertilização in vitro no 

país, Ana Paula Caldeira, em São Paulo, em 07 de Outubro de 1984.43 

Salienta-se alguns pontos a serem observados: 

 Primeiramente, no item I-1, trata-se a infertilidade humana como 

um problema de saúde com implicações psicológicas.44 

 Logo após, no item I-2, destacava-se que apenas deviam ser 

usadas as técnicas de RHA quando não apresentassem grave risco para 

a saúde da mulher e do possível descendente, e quando havia reais 

chances de sucesso.  

 Inicia-se a disposição acerca do consentimento informado, que é 

mister para a utilização da técnica de RHA, de acordo com o item I-3. O 

documento deveria ser fornecido tanto para pacientes quanto doadores, 

contendo todas as informações médicas relativas ao procedimento, além 

das informações biológicas, jurídicas, éticas e econômicas. 

A resolução também proibia a utilização da técnica de RHA como 

subterfúgio para escolha de caracteres da criança gerada, como sexo e 

atributos fenotípicos. Excetua-se essa regra no caso da possibilidade de 

evitar doenças ligadas ao sexo do bebê gerado (conforme o item I-4). 

 Proibia-se também a fecundação de oócitos sem que a finalidade 

fosse para a reprodução humana, bem como, no caso de gravidez 

múltipla, se vedava o aborto de algum dos embriões, nos itens I-5 e 7. 

 No título II, no item 1, havia previsão de que toda mulher capaz que 

possua indicação clínica para tal e que tivesse assinado o termo de 

consentimento informado poderia se submeter a uma técnica de RHA. 

Entretanto, haveria a necessidade de aprovação do cônjuge ou 

companheiro na hipótese de ser a mulher casada ou convivente. Este 

também deveria receber adequadamente o consentimento informado. 

                                                 
43 DONADIO, Nilka Fernandes; DONADIO, Nilson; CAVAGNA, Mário. Ovodoação. In: 
Tratado de reprodução assistida. DIZIK, Artur; PEREIRA, Dirceu Henrique Mendes; 
CAVAGNA, Mário e AMARAL, Waldemar Naves (Org.) São Paulo: Segmento Farma, 
2010. p. 257. 

44 KRELL, Olga Jubert Gouveia. Op. cit., p. 38. 
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Não havia qualquer referência expressa a homens solteiros ou a casais 

homoafetivos na resolução. 

 Quanto à doação dos gametas, era expressamente vedada a 

comercialização de oócitos e sêmen, jamais poderia a doação ter 

qualquer caráter lucrativo, deveria sempre ser altruística, de acordo com o 

item IV-1.  

 A identidade dos doadores jamais poderia ser revelada aos 

receptores, e vice-versa, permanecendo sempre anônima. Apenas em 

casos excepcionalíssimos, por motivação médica, a identidade do doador 

poderia ser revelada, mas somente ao médico, para que a identidade 

permanecesse resguardada (conteúdo dos itens IV-2 e 3). 

 Os itens IV-4, 5, 6 e 7 previam o seguinte. A clínica era obrigada a 

manter um registro permanente de todos os seus doadores de gametas, o 

qual continha dados clínicos em geral e características fenotípicas. Para 

evitar situações de incesto, a clínica estaria proibida de utilizar material 

genético de uma mesma pessoa quando já houvesse duas gestações de 

sexos diferentes por área de um milhão de habitantes que tenham sido 

produzidas a partir de seu material genético. Também proibia que os 

funcionários da clínica fossem doadores, e incumbia à clínica o dever de 

selecionar o doador para cada paciente. O médico ainda deveria tentar, 

se possível, observar a maior semelhança fenotípica e imunológica 

possível para com a mulher que irá exercer o projeto parental. 

Quanto a esse aspecto, da semelhança fenotípica e imunológica, 

há por detrás disso não apenas a busca pelo sucesso do procedimento 

médico, mas também uma tentativa de mimetizar o parentesco biológico 

convencional. A semelhança fenotípica seria um substituto simbólico da 

herança genética. O objetivo seria que a criança gerada não ficasse tão 

diferente assim dos pais socioafetivos, que houvesse uma maior 

identificação física entre eles. A questão imune também teria a sua 

importância ao passo que “a busca de semelhança imunológica ocorre 

também como forma de evitar trair o segredo da doação para os filhos, 

especialmente no tocante ao tipo sanguíneo, que compreende o conteúdo 
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escolar”.45 Dessa forma, haveria uma biologização do parentesco, 

permitindo a aproximação das técnicas de RHA dos processos naturais 

de concepção.   

 Sobre o tema da criopreservação dos materiais gerados, tanto os 

gametas quanto os pré-embriões, o seu destino era decidido pelos 

pacientes, que inclusive deviam prever as hipóteses de divórcio, doença 

grave ou falecimento. As únicas opções eram a doação ou a 

criopreservação. O descarte e destruição eram proibidos (itens V-1 a 3). 

 A resolução ainda permitia, nos itens VI-1 e 2, diagnósticos de 

viabilidade ou detecção de doenças hereditárias, além de intervenções 

terapêuticas sobre os embriões com o objetivo de evitar o 

desenvolvimento de tais doenças ou ainda a sua difusão, desde que 

houvesse reais chances de sucesso e o consentimento informado dos 

futuros pais.  

 Por fim, a gestação de substituição apenas era permitida nos casos 

em que a doadora genética, ou seja, a pessoa que vai exercer o projeto 

parental como mãe, não pudesse gestar por problemas médicos. As 

mulheres que seriam as cessionárias de útero deveriam ter parentesco de 

até segundo grau da doadora do material genético, esta que irá efetivar o 

projeto parental. Os casos em que isso não fosse possível seriam 

encaminhados para análise do CRM local. Além disso, se proibia qualquer 

caráter lucrativo desta prática (de acordo com os itens VII, 1 e 2).  

 Aqui observa-se que os casos de homens solteiros e casais 

homoafetivos masculinos não foram contemplados na resolução, e 

também que houve uma restrição muito grande das mulheres que podem 

ceder o útero. 

 Apenas com a com a expedição da Resolução 1.957/2010 houve a 

revogação da resolução de 1992. Passaremos agora à análise das 

resoluções posteriores, e trataremos dos pontos em que houve mudança 

em comparação com a Resolução 1.358/1992. 

                                                 
45 COSTA, Tonia. E por que não a adoção ou ficar sem filhos? O desejo da maternidade 
no contexto da RA In: SOUZA, Maria do Carmo Borges de, MOURA, Marisa Decat de, e 
GRYNSZPAN, Danielle. Vivências em tempo de Reprodução Assistida. Rio de Janeiro: 
Revinter, 2008. p. 115. 
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2.3.3 Resolução CFM nº 1.957/2010 

 Após 18 (dezoito) anos de vigência da resolução 1.358/1992, essa 

norma deontológica mantém boa parte das suas disposições, a exemplo 

das que seguem em comento. 

 Neste novo diploma, a esterelidade continuou sendo considerada 

um problema de saúde que geraria consequências médicas e 

psicológicas (item I-1) 

 O consentimento informado continuou sendo obrigatório, nos 

mesmos termos da resolução anterior (item I-3). 

 Permaneceu sendo vedado: o uso das técnicas de RHA para 

seleção de sexo ou de características biológicas; a fecundação de oócitos 

com qualquer finalidade que não seja a reprodução humana; e o aborto 

de embriões em caso de gravidez múltipla (itens I-4, 5, 6).  

 As disposições acerca da doação de gametas se mantiveram 

quase idênticas. Apenas mudou o número de gestações que poderiam ser 

produzidas por cada doador de gametas, que passou a ser de apenas 

uma gestação de cada sexo por área de um milhão de habitantes. 

 As regras anteriormente estabelecidas sobre diagnóstico e 

tratamento de embriões (item VI) e gestação de substituição (item VII) 

foram mantidas. 

 Como inovações, temos as seguintes disposições. 

Passou a se usar o termo “pessoas capazes” ao invés de 

“mulheres capazes”, e foi suprimido o trecho que exigia o termo de 

consentimento informado do marido ou companheiro da mulher que se 

submeteria a uma técnica de RHA, mas ainda exige que o parceiro da 

pessoa que se submeter a essa técnica deve estar de acordo com a 

prática e esclarecido sobre o assunto (item  II-1). 

 Passou a se promover a criopreservação automática de todos os 

embriões que fossem viáveis, e o casal disporia sobre o destino que eles 

teriam nas hipóteses de divórcio, doença grave ou falecimento, podendo 

ainda doá-los. A vedação da destruição e do descarte não estava mais 

expressa no texto da resolução, no entanto, não foi explicitamente 

autorizada (item V-1 a 3). 
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 Pela primeira vez foi inserido um título para tratar da reprodução 

assistida post mortem, que apenas destacou que essa prática não 

constitui um ilícito ético, desde que o falecido tenha deixado autorização 

específica para tal (item VIII). 

 Ao final, é feito um comentário acerca do problema da inexistência 

de lei específica que verse exaustivamente sobre as técnicas de RHA.46 

No Brasil, até a presente data, não há legislação 
específica a respeito da reprodução assistida. Transitam 
no Congresso Nacional, há anos, diversos projetos a 
respeito do assunto, mas nenhum deles chegou a termo. 
Considerando as dificuldades relativas ao assunto, o 
Conselho Federal de Medicina produziu uma resolução – 
Resolução CFM nº 1.358/92 – orientadora dos médicos 
quanto às condutas a serem adotadas diante dos 
problemas decorrentes da prática da reprodução 
assistida, normatizando as condutas éticas a serem 
obedecidas no exercício das técnicas de reprodução 
assistida. 

 Observa-se então que houve avanços, mas não suficientes para a 

sociedade moderna do século XXI. Essa norma ética foi revogada pela 

Resolução nº 2013/2013, de 16 de Abril de 2013. 

2.3.4 Resolução CFM nº 2013/2013 

 Foi editada apenas 3 (três) anos após a anterior, e logo de início 

traz como grande inovação o reconhecimento das uniões estáveis 

homoafetivas como família, observando o que foi decidido pelo plenário 

do STF.47 

 Além da supracitada, a resolução de 201348 inovou em relação à 

de 2010 em alguns aspectos, sendo os principais agora mencionados. 

 Pela primeira vez, foram estabelecidos limites de idade para os 

envolvidos nas técnicas de RHA: 50 (cinquenta) anos de idade para as 

candidatas a gestação por RHA (Item I-2); 35 (trinta e cinco) anos para as 

mulheres e 50 (cinquenta) anos para homens (Item IV-3) doadores de 

                                                 
46 CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Resolução 1.957/2010. Op. Cit. p.5. 

47 Em seu voto, o Relator, Min. Ayres Briton ensinou que “o sexo das pessoas, salvo 
expressa disposição constitucional em contrário, não se presta como fator de 
desigualação jurídica.” 

48 CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Resolução 2.013/2013. Disponível em 
<http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/2013/2013_2013.pdf>. Acesso em 
03/01/2019. 

 

http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/2013/2013_2013.pdf
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gametas; e 50 (cinquenta) anos para as mulheres cessionárias de útero 

(Item VII-1). Anteriormente, as resoluções eram silentes nesse ponto. 

 Destaca-se ainda a previsão expressa do uso de técnicas de 

reprodução humana assistida por pessoas solteiras e casais 

homoafetivos. A resolução ainda estabeleceu o respeito à objeção de 

consciência do médico (Item II-2). 

 Quanto à criopreservação, houve ineditismo ao estabelecer a 

possibilidade de criopreservação dos tecidos gonádicos e a possibilidade 

de descarte de embriões preservados há mais de 5 (cinco) anos, de 

acordo com a Lei de Biossegurança (Itens V-1 e 4) . 

 De igual maneira, houve mudanças na questão do diagnóstico 

genético pré-implantação de embriões. Quando o objetivo for gerar uma 

criança compatível com irmão que necessite de transplante de células-

tronco ou órgãos, pode ser escolhido o embrião que for mais adequado 

para tal finalidade (Item VI-2). 

 Na cessão temporária de útero, se mencionou expressamente a 

possibilidade da utilização desse procedimento para casais homoafetivos 

e se ampliou o rol de possíveis doadoras de útero, devendo ser parentes 

consanguíneos até o 4º (quarto) grau de qualquer um dos indivíduos que 

irá exercer o projeto parental. Passou a se exigir também uma extensa 

lista de documentos, dentre eles um relatório médico com o perfil 

psicológico, o que vai demonstrar que a mulher que irá ceder o útero está 

clínica e psicologicamente preparada para tal. Além disso, também 

passou a ser necessário um contrato estabelecendo claramente a 

paternidade da criança que viria a ser gerada e, se a doadora de útero 

fosse casada ou vivesse em união estável, a aprovação por escrito do 

companheiro e do cônjuge (Itens VII-1 a 3). 

 Outra novidade foi passar a autorizar a doação voluntária de 

gametas e a doação compartilhada de oócitos, procedimento no qual49: 

A doadora e a receptora, participando como portadoras 
de problemas de reprodução, compartilham tanto do 
material biológico quanto dos custos financeiros que 
envolvem o procedimento de RA. A doadora tem 

                                                 
49 CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Resolução 2.013/2013.Item IV-9. 
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preferência sobre o material biológico que será 
produzido. 

 No mais, as disposições acerca do anonimato do doador não foram 

alteradas. Cabe atentar ainda que o número máximo de gestações 

produzidas a partir do material genético de um único doador em uma área 

com 1 (um) milhão de habitantes voltou a ser de 2 (duas) crianças de 

sexos diferentes (Item IV-6).  

 Os demais pontos de destaque que permaneceram idênticos aos 

da resolução anterior foram a obrigatoriedade, a extensão e o conteúdo 

do consentimento informado, a seleção do sexo ou das características 

biológicas da criança, a finalidade exclusiva da procriação humana para a 

fecundação dos oócitos e a proibição do aborto na hipótese da técnica de 

RHA acarretar numa gravidez múltipla (Itens I-3, 4, 5 e 7). 

  Por fim, nas disposições finais fica determinado que as hipóteses 

não previstas na resolução deveriam ser encaminhadas para aprovação 

do CRM local  (Item IX). 

 Foi revogada para dar lugar à nova Resolução CFM nº 2.121/2015, 

de 16 de Julho de 2015. 

2.3.5 Resolução CFM nº 2.121/2015 

  

 Logo no seu item I-3 vem mitigar os limites de idade impostos pela 

resolução anterior, estabelecendo que as exceções serão determinadas, 

com fundamentos técnicos e científicos, cabendo a decisão ao médico do 

caso, somente após o consentimento informado acerca dos riscos. 

 Traz também expressamente a possibilidade de gestação 

compartilhada em união homoafetiva femenina, independentemente da 

existência de esterilidade (Item II-3). 

 No mais, foram mantidas as mesmas disposições da resolução de 

2013. 

 Percebe-se que houve um grande avanço dentro do próprio CFM 

no sentido do reconhecimento das famílias homoafetivas e dos projetos 

monoparentais. No entanto, ainda há pontos para desenvolver. Um 

exemplo é o dos embriões excedentários. Por que o descarte só seria 

possível após 5 (cinco) anos? Outro seria a questão da doação anônima 
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de gametas, que será objeto de um capítulo posterior neste trabalho, 

posto que não leva em consideração o direito ao conhecimento à origem 

genética da criança que foi gerada.  

2.3.6 Resolução CFM nº 2.168/2017 

 
É a resolução que está atualmente em vigor e trouxe as seguintes 

inovações. 

Passou-se a considerar a hipótese de, caso haja condições 

clínicas, se permitir a aplicação da técnica de RHA em mulheres com 

mais de cinquenta anos de idade, conforme o Item I-3, §2º.50 

 Cabe destacar também que o prazo para descarte de embriões 

congelados foi reduzido de cinco para três anos. Também traz o conceito 

de “embrião abandonado”, que é aquele cujos genitores descumpriram o 

contrato feito com a clínica de RHA, não sendo encontrados.51 

No mais, manteve as disposições da resolução anterior. 

2.4 O Provimento nº 52 do Conselho Nacional de Justiça 

 
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) foi criado pela Emenda 

Constitucional 45/2004, tendo a função de efetivar a supervisão da 

atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário.52 

Uma das atribuições CNJ encontra-se a prevista no art. 103-B, §4º, 

I da CF53. Como bem destaca Gilmar Mendes, a expedição de atos 

regulamentares por parte do CNJ é polêmica e gera contestações.54 

Inclusive, este assunto já foi objeto das ADIs de nº 4465 e 4638. Na 

primeira, embora ainda pendente de julgamento, em sede liminar 

                                                 
50 CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Resolução 2.168/2017. Disponível em: < 
https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/2017/2168>. Acesso em: 
02/01/2019. 

51 CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Resolução 2.168/2017. Op. Cit. p.7. 

52 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito 
constitucional. 7ª ed. São Paulo: Saraiva. 2012. p. 1369. 

53 “Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder 
Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de 
outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura:” 

54 MENDES, Gilmar Ferreira. Op. Cit. p. 1371. 
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entendeu-se que o CNJ havia extrapolado a sua competência 

constitucional ao entrar na seara da execução fiscal de precatórios.55 No 

segundo, embora o tribunal pleno tenha entendido não haver vícios no art. 

2º da Resolução 135/2011 do CNJ, ressalta-se que o Mibnistro Marco 

Aurélio de Mello foi voto vencido ao afirmar que a atuação regulamentar 

do CNJ, quando excessiva, estaria usurpando as funções do Poder 

Legislativo: “forçoso é concluir pela existência de disciplina especial 

derrogatória, não se aplicando aos magistrados, no campo administrativo, 

a Lei nº 4.898/65. O CNJ, ao dispor em sentido diverso, acabou por fazer 

as vezes do Congresso Nacional.”56  

Feitas essas observações, cabe analisar o Provimento nº 52/2016 

do CNJ, que trata sobre o registro de nascimento e emissão da respectiva 

certidão dos filhos havidos por reprodução assistida. O seu art. 2º, II tem a 

seguinte redação:57  

É indispensável, para fins de registro e da emissão da 
certidão de nascimento, a apresentação dos seguintes 
documentos: declaração, com firma reconhecida, do 
diretor técnico da clínica, centro ou serviço de 
reprodução humana em que foi realizada a reprodução 
assistida, indicando a técnica adotada, o nome do 
doador ou da doadora, com registro de seus dados 

                                                 
55 Em ementa de decisão monocrática, o Relator Ministro Marco Aurélio Mello dispôs que 
“ao Conselho Nacional de Justiça compete o controle da atuação administrativa e 
financeira do Poder Judiciário. Não tem ele poder normativo. Não tem ele a incumbência 
de regular texto constitucional, como fez relativamente à Emenda nº 62/09,lançando, até 
mesmo, como premissa do ato atacado, como premissa da Resolução nº 115/2010, a 
necessidade “de regulamentar aspectos procedimentais referentes à Emenda 
Constitucional nº 62/09” (folha 17). Em síntese, o Conselho adentrou campo próprio à 
execução de débito da Fazenda retratado em título judicial, olvidando a área que lhe está 
reservada constitucionalmente.” BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 4465. Paralisação no pagamento de precatórios. Requerente: 
Governadora do Estado do Pará. Requerido: Conselho Nacional de Justiça. Relator 
Ministro Marco Aurélio Mello. Julgamento em 6 de Maio de  2013. Brasília, DJE 13 mai 
2013. Disponível em: < 
http://www.stf.jus.br/portal/geral/verPdfPaginado.asp?id=708284&tipo=TP&descricao=AD
I%2F4465>. Acesso em 10/01/2019. 
56BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4638. a 
Inconstitucionalidade da Resolução nº 135/2011, editada pelo Conselho Nacional de 
Justiça. Requerente? Associação dos Magistrados Brasileiros. Requerido: Conselho 
Nacional de Justiça. Relator Ministro Marco Aurélio Mello. Julgamento em 08 de 
Fevereiro de 2012. Brasília, DJE 09 mar 2012. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=199645>. p. 29 
57 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Provimento nº 52 de 14 de março de 2016. 
Disponível em <http://www.cnj.jus.br/busca-atos-adm?documento=3109>. Acesso em: 
01/06/2019. 

http://www.jusbrasil.com/legislacao/1028010/resolucao-135-2011-rio-de-janeiro-rj
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=199645
http://www.cnj.jus.br/busca-atos-adm?documento=3109


 48 

clínicos de caráter geral e características fenotípicas, 
assim como o nome dos seus beneficiários; 

Que ainda é completado pelos parágrafos 1º e 4º do mesmo artigo: 

§ 1º. Nas hipóteses de doação voluntária de gametas ou 
de gestação por substituição, deverão ser também 
apresentados: 

I - termo de consentimento prévio, por instrumento 
público, do doador ou doadora, autorizando, 
expressamente, que o registro de nascimento da criança 
a ser concebida se dê em nome de outrem: 

II - termo de aprovação prévia, por instrumento público, 
do cônjuge ou de quem convive em união estável com o 
doador ou doadora, autorizando, expressamente, a 
realização do procedimento de reprodução assistida. 

III - termo de consentimento, por instrumento público, do 
cônjuge ou do companheiro da beneficiária ou receptora 
da reprodução assistida, autorizando expressamente a 
realização do procedimento. 

§ 4o. O conhecimento da ascendência biológica não 
importará no reconhecimento de vínculo de parentesco e 
dos respectivos efeitos jurídicos entre o doador ou a 
doadora e o ser gerado por meio da reprodução 
assistida. 

Primeiramente, critica-se o fato de que tais disposições 

constituíram uma inovação relevante na ordem jurídica, e não uma 

simples regulamentação do que já existia. Desta forma, o CNJ estaria 

exercendo uma função legislativa que não lhe pertence. 

Após, percebe-se que o provimento em questão veio de encontro a 

todo o progresso promovido pelo CFM uma vez que exige o 

consentimento do cônjuge ou do companheiro (a) do doador ou doadora, 

sendo necessária a assinatura de um termo de consentimento expresso. 

Exigência essa que nunca foi feita em nenhuma resolução do CFM. Tal 

requisito fere a dignidade humana ao passo que condiciona uma 

disposição acerca do material biológico à aceitação de uma terceira 

pessoa. Mesmo que essa pessoa o seu cônjuge, ele não detém poder 

sobre o corpo do seu consorte, de modo que tal requisito trata-se de um 

retrocesso. Igual crítica se faz ao inciso III, ao passo que a pessoa que vai 

realizar o procedimento de RHA também deve ter plena disposição sobre 

o seu corpo, não sendo necessária a vênia do seu consorte para tal.  
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Quanto ao fim do anonimato do doador imposto pelo provimento nº 

52/2016 do CNJ, entende-se que, além do CNJ não possuir competência 

para realizar tal feito, posto que não é órgão legislativo, data vênia não se 

deu da melhor forma possível, uma vez que a pessoa gerada 

necessariamente irá conhecer os dados sobre o seu doador, uma vez que 

constaram do seu registro de nascimento. Não será facultada a ela a 

opção, diferentemente do que acontece com os adotados, na forma do 

art. 48 do ECA, que será objeto de estudo mais à frente.58 

Critica-se ainda o fato do Provimento 52/2016 do CNJ ser 

substancialmente contrário à Resolução 2.121/2015 do CFM. Embora 

cada uma tenha um espectro de aplicação, e nenhuma delas seja lei em 

sentido estrito, ambas convivem no ordenamento jurídico brasileiro, e a 

convivência torna-se pouco harmônica diante de normas antagônicas, 

gerando apenas insegurança jurídica. 

  

 

                                                 

58 “O adotado tem direito de conhecer sua origem biológica, bem como de obter acesso 
irrestrito ao processo no qual a medida foi aplicada e seus eventuais incidentes, após 
completar 18 (dezoito) anos.” 
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3 DIREITOS FUNDAMENTAIS EM APARENTE CONFLITO 
NO QUE DIZ RESPEITO AO ANONIMATO DO DOADOR 
ANÔNIMO DE GAMETAS 

3.1 Os direitos fundamentais no ordenamento brasileiro 

 

3.1.1 Considerações iniciais 

 
 Os direitos fundamentais possuem caráter normativo e vinculante, 

sendo considerados de extrema relevância no direito atual, possuindo 

força normativa independente.  

Carl Schmitt estabeleceu três critérios de caracterização dos 

direitos fundamentais. O primeiro, formal, determina como direitos 

fundamentais todos os que estiverem previstos na Constituição. Já o 

segundo critério, ainda formal, no entanto mais restrito, apenas 

consideraria como direitos fundamentais aqueles que a Carta 

Constitucional atribuir um grau mais elevado de garantia ou de segurança, 

seja pela imutabilidade (unabãnderliche), seja pelo processo de 

modificação dificultado (erschwert), via emenda constitucional. No terceiro 

critério, material, Schmitt observa que os direitos fundamentais variam de 

Estado para Estado, a depender de seus valores e princípios 

constitucionais.59 

José Afonso da Silva destaca que direitos fundamentais do homem 

“não significa esfera privada contraposta à esfera pública, como simples 

limitação ao Estado ou autolimitação deste, mas sim limitação imposta 

pela soberania popular aos poderes constituídos do Estado que dela 

dependem.” O doutrinador ainda ressalta que, ao situarmos a sua fonte 

na soberania popular, estamos implicitamente definindo a sua 

historicidade.60  

                                                 
59 SCHMITT, Carl apud BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 15ª ed. São 
Paulo: Malheiros. 2004. p. 561. 
60 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 25ª ed. São Paulo: 
Malheiros. 2005. p. 178. 
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André Ramos Tavares destaca que não há um rol exaustivo e 

fechado de direitos fundamentais. Eles se alteram conforme o período 

histórico que se vive.61  

Tavares observa que alguns direitos fundamentais são restritos a 

certas parcelas da sociedade. Como exemplo, os direitos de natureza 

política são conferidos apenas aos cidadãos, uma vez que crianças e 

adolescentes menores de dezesseis anos não possuem ainda 

discernimento suficiente para a prática desses atos.62 

As características dos direitos fundamentais são: historicidade, 

inalienabilidade, imprescritibilidade e irrenunciabilidade.63 

3.1.2 As gerações dos direitos fundamentais 

 
A expressão “direitos fundamentais” (droits fondamentaux) tem 

origem na França no ano de 1770, advinda do movimento político-cultural 

que deu origem à Declaração Universal dos Direitos do Homem e do 

Cidadão apresentada no ano de 1789. Marcelo Novelino nos ensina a 

diferença entre os conceitos de direitos humanos e direitos fundamentais, 

uma vez que a Constituição Federal de 1988 adota a terminologia de 

direitos fundamentais para tratar dos direitos nela positivados, e direitos 

humanos para designar aqueles que são objeto de tratados e convenções 

internacionais.64 

Todos os direitos fundamentais hoje consagrados não surgiram ao 

mesmo tempo, mas em vários períodos históricos distintos, formando as 

chamadas gerações ou dimensões de direitos fundamentais.65  

Ressalte-se que as gerações ou dimensões não substituem umas 

                                                 
61 TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional.10ª ed. São Paulo: Saraiva. 
2012. p. 500. 

62 Idem, p. 501. 

63 SILVA, José Afonso da, op. cit., p. 181. 

64 NOVELINO, Marcelo. Manual de Direito Constitucional. 9ª ed. São Paulo: Método. 
2014. p. 371 

65 Idem, p. 377. 
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às outras, mas se somam, acumulando sempre um número maior de 

direitos fundamentais.66 

Os direitos fundamentais de primeira dimensão surgiram durante 

as revoluções liberais do final do século XVIII. São titularizados pelo 

indivíduo em face do Estado, impondo um dever geral de abstenção. 

Houve, nesse primeiro momento, a consagração dos direitos civis e 

políticos.67 André Ramos Tavares cita como exemplo a proteção contra a 

prisão arbitrária e a liberdade de religião.68  

Os direitos fundamentais de segunda geração passaram a ser 

amplamente garantidos durante o século XX, embora já houvesse registro 

deles em textos de séculos anteriores. Estão ligados ao ideal de 

igualdade, sendo direitos sociais, culturais e econômicos, bem como 

direitos coletivos ou de coletividades, as chamadas garantias 

institucionais. Trazem a ideia de que o Estado para a ter obrigações de 

fazer exigíveis para a redução das desigualdades no plano fático, 

vinculadas à reserva do possível. Como exemplo, direito ao salário 

mínimo e direito à educação.69  

A terceira dimensão trata dos direitos transindividuais, relacionados 

ao desenvolvimento, ao meio ambiente, à autodeterminação dos povos, 

ao direito de comunicação, dentre outros. Também chamados de direitos 

da solidariedade, que possuem titularidade coletiva ou difusa.70 

Hoje, já se fala em novas dimensões, o que revela o caráter 

dinâmico da trajetória histórico-evolutiva dos direitos-fundamentais, 

especialmente em uma quarta e uma quinta dimensões, propostas por 

Paulo Bonavides, que incluiriam respectivamente os direitos à 

democracia, informação e pluralismo e o direito à paz.71 

                                                 
66 TAVARES, André Ramos, op. cit., p. 501. 

67 NOVELINO, Marcelo, op. cit., p. 377. 

68 TAVARES, André Ramos, op. cit., p. 502. 

69 BONAVIDES, Paulo, op. cit.,p. 564. 

70 NOVELINO, Marcelo, op. cit., p. 378. 

71 Idem, p. 379. 
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3.1.3 Os direitos da personalidade 

 
No âmbito do direito civil, os direitos da personalidade são tratados 

do art. 11 ao 21 do Código Civil de 2002. Entretanto, a Constituição 

Federal de 1988 já havia elencado o rol de direitos fundamentais. Por 

isso, para Flávio Tartuce, seria de suma importância tratá-los sob a 

perspectiva civil-constitucional. Tartuce também ensina que o Título II da 

Carta Magna de 1988 traria garantias genéricas, mas essenciais ao ser 

humano. Sem elas, o indivíduo não poderia atingir a sua plenitude, e, por 

vezes, sequer sobreviver. Lembra ainda da importância das cláusulas 

pétreas, que são, em suas palavras, "direitos fundamentais deferidos à 

pessoa".72  

Gustavo Tepedino considera como direitos da personalidade 

aqueles que dizem respeito à tutela da pessoa humana, sendo 

substanciais à sua dignidade e essencialidade. Para o professor, existe 

uma cláusula geral de tutela e promoção da pessoa humana. 73 

Com efeito, a escolha da dignidade da pessoa humana 
como fundamento da República, associada ao objetivo 
fundamental de erradicação da pobreza e da 
marginalização, e de redução das desigualdades sociais, 
juntamente com a previsão do § 2.º do art. 5.º, no 
sentido de não exclusão de quaisquer direitos e 
garantias, mesmo que não expressos, desde que 
decorrentes dos princípios adotados pelo texto maior, 
configuram uma verdadeira cláusula geral de tutela e 
promoção da pessoa humana, tomada como valor 
máximo pelo ordenamento. 
  

Essa percepção foi acolhida pelo Conselho da Justiça Federal, que 

aprovou o Enunciado n. 274 na IV Jornada de Direito Civil do Conselho da 

Justiça Federal, que segue.74 

                                                 
72 TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil. 6ª ed. São Paulo: Método. 2016. p. 177 e 
178. 

73 TEPEDINO, Gustavo. A tutela da personalidade no ordenamento civil-constitucional 
brasileiro. Temas de direito civil. Rio de Janeiro: Renovar. 2004. p. 50. 

74 CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL. IV Jornada de Direito Civil. Enunciado 274. 
Trata sobre a aplicação da ponderação nos direitos da personalidade. Brasília, 27 out 
2006. Disponível em: < http://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/219>.  

 

http://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/219


 54 

Os direitos da personalidade regulados de maneira não 
exaustiva pelo Código Civil, são expressões da cláusula 
geral de tutela da pessoa humana, contida no art. 1º, inc. 
III da Constituição (princípio da dignidade da pessoa 
humana). Em caso de colisão entre eles, como nenhum 
pode sobrelevar os demais, deve-se aplicar a técnica da 
ponderação. 

Destaca-se, ainda, a importância que o enunciado em questão deu 

à técnica da ponderação, que será objeto de análise mais à frente. Ao 

analisar esse Enunciado, Flávio Tartuce explica que o rol dos direitos da 

personalidade listados no Código Civil não é exaustivo. Pelo contrário, 

existem direitos da personalidade tutelados no ordenamento jurídico 

brasileiro fora do Código Civil, sendo esse rol meramente 

exemplificativo.75 

A respeito da definição de direitos da personalidade, uma vez que 

a lei não trouxe uma definição expressa, os doutrinadores trazem os mais 

diversos conceitos. Seguem alguns deles:  

Segundo Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald:76 

Consideram-se, assim, direitos da personalidade 
aqueles direitos subjetivos reconhecidos à pessoa, 
tomada em si mesma e em suas necessárias projeções 
sociais. Enfim, são direitos essenciais ao 
desenvolvimento da pessoa humana, em que se 
convertem as projeções físicas, psíquicas e intelectuais 
do seu titular, individualizando-o de modo a lhe 
emprestar segura e avançada tutela jurídica.  

Já Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho, entendem 

como direitos da personalidade “aqueles que têm por objeto os atributos 

físicos, psíquicos e morais da pessoa em si e em suas projeções 

sociais.”77  

Por fim, Francisco Amaral entende que “direitos da personalidade 

são direitos subjetivos que têm por objeto os bens e valores essenciais da 

pessoa, no seu aspecto físico, moral e intelectual”.78 

                                                 
75 TARTUCE, Flávio, op. cit., p. 118. 

76 FARIAS, Cristiano Chaves; ROSENVALD, Nelson. Direito civil. Teoria Geral. 4ª 
ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2006. p. 101-102. 
77 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito 
civil. 6ª ed. São Paulo: Saraiva. 2005. p. 150. 
78 AMARAL, Francisco. Direito civil. Introdução. 5. Ed. Rio de Janeiro: Renovar. 2003. 
P.249 
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Flávio Tartuce lista os atributos dos direitos da personalidade: 

intransmissibilidade, irrenunciabilidade, extrapatrimoniabilidade, 

vitaliceidade, caráter absoluto, indisponibilidade, imprescritibilidade e 

impenhorabilidade. Alguns desses atributos são mitigados. Por exemplo, 

o caráter absoluto, que seria a não possibilidade de um direito da 

personalidade sofrer limitação voluntária.79 O Enunciado 4 da I Jornada 

de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal já entende ser possível 

essa limitação, desde que ela não seja permanente nem geral.80 

Complementado pelo Enunciado 139 da III Jornada de Direito Civil, que 

destaca que o ato limitador não pode constituir abuso do direito.81 

3.1.4 A eficácia horizontal dos direitos fundamentais 

 
Tradicionalmente, os direitos fundamentais de primeira geração 

surgiram como direitos do indivíduo oponíveis ao Estado, chamados de 

direitos de defesa, sendo limitações ao exercício do poder estatal. Uma 

vez que essa relação jurídica indivíduo-Estado é hierarquizada, os direitos 

fundamentais tinham aplicabilidade apenas neste plano, então se usava a 

expressão eficácia horizontal dos direitos fundamentais.82  

Com o desenvolvimento das demais dimensões, percebeu-se que 

um direito fundamental também pode ser ofendido por outro indivíduo. 

Então, hoje, a projeção da proteção aos direitos fundamentais nas 

relações entre particulares vem sendo chamada de eficácia horizontal dos 

direitos fundamentais. Flávio Tartuce destaca que "essa horizontalização 

dos direitos fundamentais nada mais é do que o reconhecimento da 

existência e aplicação dos direitos que protegem a pessoa nas relações 

                                                 

79 TARTUCE, Flávio, op. cit., p. 128 e 129. 

80 CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL. I Jornada de Direito Civil. Enunciado 4. Trata 
sobre a possibilidade de limitação dos direitos da personalidade. Brasília, 12 set 2002. 
Disponível em: <http://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/650>. Acesso em: 
20/06/2019. 

 

81 CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL. III Jornada de Direito Civil. Enunciado 139. 
Trata sobre a possibilidade de limitação dos direitos da personalidade e o abuso do 
direito. Brasília, 3 dez 2004. Disponível em: 
<http://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/222>. Acesso em: 20/06/2019. 

82 NOVELINO, Marcelo, op. cit., p. 66. 

http://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/650
http://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/222
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entre particulares."83 

Esse conceito é de suma importância na seara da reprodução 

humana assistida, pois existirão direitos e deveres recíprocos entre 

clínica, doadores de gametas, empreendedores do projeto parental e 

criança gerada.  

3.2 A Técnica de Ponderação 

3.2.1 Direitos fundamentais em conflito 

 

Devido a esse grande número de situações juridicamente 

protegidas no ordenamento pátrio, temos, não raras vezes, colisões entre 

direitos fundamentais ou entre direitos fundamentais e outros valores 

constitucionais. Gilmar Mendes então nos ensina que a doutrina tem 

subdividido as normas jurídicas em princípios e regras.84 

As regras correspondem às normas que, diante da 
ocorrência do seu suposto de fato, exigem, proíbem ou 
permitem algo em termos categóricos. Não é viável 
estabelecer um modo gradual de cumprimento do que a 
regra estabelece. Havendo um conflito de uma regra com 
outra, que disponha em contrário, o problema se resolverá 
em termos de validade. As duas normas não podem 
conviver simultaneamente no ordenamento jurídico.   

No entanto, na maior parte das vezes, os direitos fundamentais se 

configuram no formato de princípios. Canotilho conceitua princípios como 

"normas que exigem a realização de algo da melhor forma possível, de 

acordo com as possibilidades fáticas e jurídicas".85 Gilmar Mendes 

destaca que são mandados de otimização, impondo a sua realização na 

maior extensão possível, o que permite a sua aplicação em graus 

variados. Diferentemente do que ocorre com as regras, deve haver uma 

conciliação entre os princípios, fazendo-se um juízo de ponderação.86 

 

Por vezes, um direito fundamental, no caso concreto, acaba 

                                                 
83 TARTUCE, Flávio, op. cit., p. 84. 

84 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet, op. cit., p. 261 e 262. 

85 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional. 4. ed. Coimbra: Almedina, 
1986. p. 1123. 

86 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet, op. cit., p. 262. 
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entrando em colisão com outro de mesma hierarquia. São os chamados 

hard cases, nos quais a aplicação prima facie de um deles geraria a total 

anulação do outro. Nesses casos de difícil solução, será utilizada a 

técnica de ponderação, objeto de estudo do próximo item.  

 

Destaca-se que, como já tratado no capítulo anterior, as técnicas 

de reprodução assistida no Brasil possuem uma baixíssima densidade 

normativa. As normas éticas do Conselho Federal de Medicina, como já 

explicitado no item 1.3.1, não são leis em sentido estrito, mas normas 

profissionais paralegais, portanto, não coercitivas. Diante desse vazio 

jurídico, ao se deparar com um caso concreto sobre o tema em comento, 

far-se-á necessária a aplicação principiológica para que se chegue a uma 

solução.  

 

Trataremos, então, da aplicação da técnica de ponderação e dos 

principais princípios que dizem respeito à questão da reprodução 

assistida heteróloga no que cerne ao doador anônimo de gametas. 

 

3.2.2 Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade 

 
O princípio da razoabilidade ou da proporcionalidade, no Brasil, foi 

resultado de duas influências: estadunidense e alemã. O princípio da 

razoabilidade teve origem nos Estados Unidos, estando ligado à garantia 

do devido processo legal e sendo usado como parâmetro de controle de 

constitucionalidade. Já o princípio da proporcionalidade surgiu na 

Alemanha como limite à discricionariedade administrativa.87 As técnicas 

de ponderação foram sistematizadas pelo estudo do professor Robert 

Alexy, da Universidade de Kiel, na Alemanha. Destaca-se que a referida 

técnica foi expressamente incluída no Código de Processo Civil de 2015, 

em seu artigo 489, §2º.88 Tartuce ressalta que Alexy, em sua obra, versa 

                                                 
87 BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. 2ª ed. São 
Paulo: Saraiva. 2010. p. 263 e 264. 

88 “No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da 
ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma 
afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão.” 
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sobre a ponderação de direitos fundamentais, enquanto o dispositivo do 

Código de Processo Civil de 2015 amplia as hipóteses de cabimento da 

ponderação, se referindo somente a "normas".89 

3.2.3 A técnica de ponderação no direito brasileiro 

A ponderação surge aliada ao princípio da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Conforme Luís Roberto Barroso: 90 

Sem embargo da origem e do desenvolvimento diversos, 
um e outro abrigam os mesmos valores subjacentes: 
racionalidade, justiça, medida adequada, senso comum, 
rejeição aos atos arbitrários ou caprichosos. Por essa 
razão, razoabilidade e proporcionalidade são conceitos 
próximos o suficiente para serem intercambiáveis, não 
havendo maior proveito metodológico ou prático na 
distinção. 

Alexy traz algumas premissas que devem ser observadas para que 

se proceda à ponderação entre os princípios. A primeira premissa é a de 

que os direitos fundamentais possuem, em regra, a estrutura de 

princípios, sendo mandados de otimização. A segunda premissa é o 

reconhecimento da possibilidade dos conflitos entre os princípios, que 

acarretarão em restrições recíprocas entre os valores tutelados. Caso 

nenhum deles seja retirado do sistema, ter-se-á a terceira premissa, que 

será o uso da técnica de ponderação. A quarta premissa é do uso da 

ponderação de forma fundamentada, com embasamento em argumentos 

jurídicos, para se resguardar de arbítrios.91 

Quanto à técnica de ponderação propriamente dita, ela teria as 

seguintes subdivisões. Ressalta-se que essas fases de aplicação da 

técnica de ponderação surgiram na jurisprudência alemã, que dividiu o 

princípio da proporcionalidade em três subprincípios: o da adequação, o 

da necessidade e o da proporcionalidade em sentido estrito. O primeiro a 

se observar é a adequação entre o meio empregado e o fim perseguido. 

Também chamada de pertinência ou idoneidade. O meio escolhido deve 

ser apto a alcançar o fim intentado. O segundo é a necessidade ou 

                                                 
89 TARTUCE, Flávio, op. cit., p. 123. 

90 BARROSO, Luís Roberto, op. cit., p. 265. 

91 TARTUCE, Flávio, op. cit., p. 124. 
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exigibilidade.  Não deve haver outro meio menos gravoso para se obter o 

resultado desejado. Pedro Lenza destaca que "a adoção da medida que 

possa restringir direitos só se legitima se indispensável para o caso 

concreto".92 Por último, faz-se a análise da proporcionalidade em sentido 

estrito, que diz respeito à avaliação de qual seria a medida necessária, 

adequada e legítima, no caso concreto, para melhor realização do 

objetivo, realizando uma ponderação entre o ônus imposto e o benefício 

trazido.93 

3.3 Direitos fundamentais em espécie 

3.3.1 Dignidade da pessoa humana 

A dignidade humana é princípio fundamental da República 

Federativa do Brasil, previsto no art. 1º, inciso III da Carta Magna, dos 

quais derivam todos os demais direitos fundamentais. Novelino ensina 

que "a dignidade é o fundamento, a origem e o ponto comum entre os 

direitos fundamentais, os quais são imprescindíveis para uma vida digna". 

Também ressalta que os direitos fundamentais formam um sistema 

estruturado em referência ao princípio da dignidade da pessoa humana, 

que os balisa. Ainda destaca que os direitos fundamentais podem derivar 

da dignidade humana de forma direta, que seria a derivação de 1º grau, 

ou de forma indireta, a derivação de 2º grau.94 

A compreensão do que seria a dignidade da pessoa humana não é 

unânime, mas Ingo Wolfgang Sarlet a define como:95 

A qualidade intrínseca e distintiva de cada Ser Humano 
que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração 
por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste 
sentido, um complexo de direitos e deveres 
fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo 
e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como 
venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas 
para uma vida saudável, além de propiciar e promover 
sua participação ativa e co-responsável nos destinos da 

                                                 
92 LENZA, Pedro, op. cit., p. 903. 

93 BARROSO, Luís Roberto, op. cit.,p. 267 e 268. 

94 NOVELINO, Marcelo, op. cit., p. 361. 

95 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na 
Constituição Federal de 1988. 3ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 2004. p. 59. 
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própria existência e da vida em comunhão com os 
demais seres humanos. 

No que diz respeito aos avanços tecnológicos e à bioética, Maria 

Helena Diniz destaca que “a pessoa humana e sua dignidade constituem 

fundamento e fim da sociedade e do Estado, sendo o valor que 

prevalecerá sobre qualquer tipo de avanço científico e tecnológico”96 

Ainda a respeito da bioética, a autora leciona que o respeito à dignidade 

da pessoa humana permitiu que a bioética e o biodireito passassem a ter 

um sentido humanista, estabelecendo um vínculo com a justiça. 97 

3.3.2 O direito ao conhecimento da identidade genética 

O direito ao conhecimento da identidade genética é um direito 

fundamental derivado da dignidade da pessoa humana. Embora não 

conste na Carta Constitucional, este pode ser inferido implicitamente. 

Assim entendeu Petterle98: 

Em que pese o direito fundamental à identidade genética 
não estar expressamente consagrado na atual 
Constituição Federal de 1988, seu reconhecimento e 
proteção podem ser deduzidos, ao menos de modo 
implícito, do sistema constitucional, notadamente a partir 
do direito à vida e, de modo especial, com base no 
princípio fundamental da dignidade humana, no âmbito 
de um conceito materialmente aberto de direitos 
fundamentais. De tal sorte, o fio condutor aponta o norte 
da continuidade dessa investigação: a cláusula geral 
implícita de tutela das todas as manifestações essenciais 
da personalidade humana. 

O direito ao conhecimento da identidade genética também é 

provém da inteligência do art. 227 da Constituição Federal, pois, ao 

consagrar o direito da criança à convivência familiar, estaria incluindo tal 

direito em seu bojo. 

Paulo Lôbo também ensina sobre a importância do direito ao 

conhecimento da identidade genética. No entanto, o doutrinador defende 

                                                 
96 DINIZ, Maria Helena. O estado atual do Biodireito: aumentado e atualizado de acordo 
com o novo Código Civil. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 17. 

97 Idem, p. 19. 

98 PETTERLE, Selma Rodrigues. O direito fundamental à identidade genética na 
Constituição brasileira. 1ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007. p. 89. 
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que ele é decorrente do direito à vida:99 

O objeto da tutela do direito ao conhecimento da origem 
genética é a garantia do direito da personalidade, na 
espécie, direito à vida, pois os dados da ciência atual 
apontam para a necessidade de cada indivíduo saber a 
história de saúde de seus parentes biológicos próximos, 
para prevenção da própria vida. 

Muitos são os motivos que podem levar alguém a desejar conhecer 

a sua origem genética. Primeiramente, evitar casos de incesto, tendo em 

vista a disseminação das técnicas e o mundo globalizado em que 

vivemos. Além deste, para prevenir e tratar as diversas doenças. Pode 

ainda ser fruto de uma inquietação mental, de uma necessidade de saber 

qual a sua origem para melhor se conhecer. Este último já teve a sua 

importância reconhecida por parcela da doutrina, conforme Márcia Correia 

Chagas:100 

O conhecimento da identidade genética como forma de 
entender a própria identidade pessoal é uma 
necessidade real e legítima. Essa necessidade, 
entretanto, tem suas raízes fincadas muito mais em 
fatores pessoais que patrimoniais. 

No REsp 826698/MS, que versava sobre a questão da coisa 

julgada em ação de investigação de paternidade, entendeu-se que, por 

não existir exame de DNA na época da primeira ação, não teria se 

estabilizado o feito. Então, seria privilegiada a verdade biológica em 

detrimento da coisa julgada, por se tratar de ação de estado, devido ao 

especial tratamento que se dá ao direito de família.101 Embora não se 

trate de caso de reprodução humana assistida, cabe destacar que o valor 

em questão, a origem biológica, está sendo trazido como de suma 

importância para o ordenamento. 

                                                 

99 LÔBO, Paulo Luiz Netto, op. cit., p. 53. 

100 CHAGAS, Márcia Correia, op cit, p. 9. 

101 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Acórdão. Recurso Especial nº 826698/MS. 
Terceira turma. Ação de investigação de paternidade com pedido de alimentos. Coisa 
julgada. Inépcia da inicial. Recorrente: E F B (segredo de justiça). Recorrido: A A de I 
(segredo de justiça). Relatora Min. Nancy Andrighi. Julgamento em 06 de Maio de 2008. 
Brasília, DJ 23 mai 2008. Disponível em: < 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=200600392333&dt_publi
cacao=23/05/2008>. Acesso em: 20/06/2019. 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=200600392333&dt_publicacao=23/05/2008
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=200600392333&dt_publicacao=23/05/2008
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3.3.3 O direito à intimidade 

O direito à privacidade surge como um direito tipicamente burguês, 

na segunda metade do século XIX, devido à influência do liberalismo 

jurídico clássico. A esse período se deu o nome de idade de ouro da 

privacidade. Inicialmente, foi inserido em ordenamentos de cunho 

extremamente patrimonialistas, e, como consequência, foi acolhido pelos 

tribunais de maneira eminentemente elitista. Com o maior fluxo de 

informações decorrente do desenvolvimento tecnológico, a partir de 1960, 

esse panorama começou a mudar. Nas palavras de Doneda, "não eram 

mais somente as figuras de grande relevo social que estavam sujeitas a 

terem a sua privacidade ofendida, porém uma parcela muito maior da 

população, em uma gama igualmente variada de situações".102 

No Brasil, o direito à privacidade é tutelado tanto em sede 

constitucional quanto na legislação civilista. O código civil de 2002 prevê 

em seu art. 21 que "a vida privada é inviolável"103. A Constituição Federal 

de 1988 diz que são "invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 

imagem das pessoas". José Afonso da Silva entende que o direito à 

privacidade é decorrente do direito à vida.104  

Como bem analisa Anderson Schreiber, a mera observação da vida 

cotidiana revela a violação sistemática da privacidade. E, frequentemente, 

com razão. Como exemplo, Schreiber cita a seguinte hipótese: 105  

O passageiro compelido a permitir a inspeção de sua 
bagagem de mão pelo raio X de um aeroporto tem, 
inegavelmente, violada a sua privacidade, mas 
compreenderá facilmente que tal violação justifica-se, na 
situação concreta, pelo direito de todos os passageiros, 
inclusive o próprio, à segurança nos aviões. Todavia, se 

                                                 
102 DONEDA, Danilo. Da privacidade à proteção de dados pessoais. 1ª ed. Rio de 
Janeiro: Renovar: 2006. p. 5 a 7. 

103 “A vida privada da pessoa natural é inviolável, e o juiz, a requerimento do interessado, 
adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta 
norma.” 

104 SILVA, José Afonso da, op cit, p. 205. 

105 SCHREIBER, Anderson. Os direitos da personalidade e o Código Civil de 2002. 2008. 
Disponível em 
<http://www.andersonschreiber.com.br/downloads/Os_Direitos_da_Personalidade_e_o_
Codigo_Civil_de_2002.pdf>. Acesso em: 01/08/2019. p. 24. 

http://www.andersonschreiber.com.br/downloads/Os_Direitos_da_Personalidade_e_o_Codigo_Civil_de_2002.pdf
http://www.andersonschreiber.com.br/downloads/Os_Direitos_da_Personalidade_e_o_Codigo_Civil_de_2002.pdf
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guardas do aeroporto de Miami decidem, como noticiou 
a imprensa, inspecionar os espaços internos do gesso 
que envolve o braço de uma menina brasileira de 9 
anos, então, ter-se-á na esfera privada da criança uma 
interferência excessiva, abusiva. 

Schreiber destaca ainda que a privacidade nasce de uma lógica 

proprietária, individualista e segregacionista, da ideia de que não se entra 

nem na propriedade e nem na vida privadas. Mas essa ideia acabou por 

se converter em um direito mais amplo, de caráter social. Inclusive, nos 

dias de hoje, o direito à proteção dos dados pessoais é o espectro do 

direito à privacidade que tem maior destaque, uma vez que os dados de 

alguém são usados para obtenção de vaga de emprego, visto para 

entrada em países estrangeiros, aquisição de cartão de crédito, dentre 

inúmeras outras hipóteses.106 

Gilmar Mendes distingue privacidade de intimidade. Para ele, a 

intimidade está contida no direito à privacidade. A privacidade estaria 

mais relacionada aos comportamentos e acontecimentos relacionados 

aos fatos que o indivíduo não deseja que venham a público, enquanto que 

o objeto da intimidade seriam os episódios mais íntimos da vida da 

pessoa, como as relações familiares, amorosas e de amizades.107 

Já Doneda defende que não deve haver diferenciação entre os dois 

termos utilizados pela constituição, quais sejam, intimidade e vida privada. 

Para tanto, utiliza três argumentos: não há uma clara determinação 

terminológica na doutrina e na jurisprudência; como foi a primeira vez que 

uma Constituição Brasileira tratou do tema, o legislador constitucional 

pode ter optado por pecar pelo excesso; discutir dogmaticamente os 

limites dos conceitos desviaria o foco da aplicação do direito fundamental, 

que é o que realmente importa em última análise.108 

Gilmar Mendes ensina que o controle de informações sobre si 

mesmo está contido no âmago do direito à privacidade. Destaca, ainda, 

que o direito à privacidade tem por característica básica o desejo do 

                                                 
106 Idem, p. 22 e 23. 

107 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet, op. cit, p. 407 e 408. 

108 DONEDA, Danilo, op cit., p. 67 e 68. 
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indivíduo de se manter fora da observação das outras pessoas, e, para 

ele, "confunde-se com o direito de fruir o anonimato - que será respeitado 

quando o indivíduo estiver livre de identificação e de fiscalização".109 

Segundo William Prosser, professor da UC Berkeley, haveria 

quatro meios básicos para afrontar a privacidade: através da intromissão 

na reclusão ou solidão do indivíduo; pela exposição da pessoa a uma 

falsa percepção do público (também chamada de false light), que ocorre 

quando há a deturpação da imagem da pessoa que será transmitida aos 

terceiros; e pela apropriação do nome e da imagem da pessoa, 

especialmente para fins comerciais.110 

Destaca-se que Scheiber divide a tutela da privacidade em 

proteção negativa e positiva. Na proteção negativa, se dá a não 

intromissão na vida privada e a não-obtenção de informações pessoais. O 

próprio professor considera, no século XXI, inevitável a coleta de dados 

pessoais, de forma que a proteção mais eficaz deve se dar de forma 

positiva, qual seja: verificando a autenticidade e correição das 

informações, o seu devido armazenamento e sua utilização limitada a um 

fim específico, dentre outros critérios a serem estabelecidos.111 

Já Walter Aranha Capanema conceitua anonimato como “a 

manifestação de vontade sem a indicação ou referência do seu autor, 

sem que se possa individualizá-lo ou determiná-lo.”112 

Ressalte-se a hipótese de anonimato que é vedada pelo art. 5º, IV 

da Carta Magna não se confunde com o anonimato do doador de material 

genético113. A vedação ao anonimato se dá para impedir que, sob o 

manto do anonimato, se ofendesse e se causasse danos a à honra e à 

                                                 
109 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet, op. cit., p. 410. 

110 PROSSER, William Lloyd apud MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo 
Gonet, p. 410. 

111 SCHREIBER, Anderson, op. cit., p. 23. 

112 CAPANEMA, Walter Aranha. O direito ao anonimato: uma nova interpretação do art. 
5º, IV, CF. Disponível em: 
<http://www.avozdocidadao.com.br/images_02/artigo_walter_capanema_o_direito_ao_a
nonimato.pdf>. Acesso em: 02/06/2019. 

113 “É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato.” 

http://www.avozdocidadao.com.br/images_02/artigo_walter_capanema_o_direito_ao_anonimato.pdf
http://www.avozdocidadao.com.br/images_02/artigo_walter_capanema_o_direito_ao_anonimato.pdf
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imagem de terceiros.114 

O anonimato do doador de gametas é assegurado pelas 

Resoluções do Conselho Federal de Medicina no tocante à reprodução 

humana assistida, estando presente na mais recente, a Resolução nº 

2.168/2017, no seu item IV.2.  

Os defensores da preservação do anonimato do doador de 

gametas lecionam a tese de que ele possui direito ao sigilo no âmago de 

sua intimidade, por ser o direito à intimidade um desdobramento do 

princípio da dignidade da pessoa humana, sendo direito fundamental e 

restando intocável, não sendo possível lograr êxito ao tentar violá-lo.115 

Observa-se o Enunciado nº 405 da V Jornada de Direito Civil do 

Conselho da Justiça Federal:116 “as informações genéticas são parte da 

vida privada e não podem ser utilizadas para fins diversos daqueles que 

motivaram seu armazenamento, registro ou uso, salvo com autorização 

do titular”. 

3.3.4 O direito à vida e o direito à saúde 

O direito à saúde foi prestigiado pela primeira vez como direito 

constitucional pátrio apenas na Constituição Federal de 1988. Segundo 

Leny Pereira da Silva, é decorrente do direito à vida, que por sua vez é 

desdobramento da dignidade da pessoa humana.117 Marcelo Novelino 

destaca que o direito à saúde não se dissocia do direito à vida e da 

dignidade da pessoa humana, possuindo um "caráter de 

fundamentalidade, que o inclui, não apenas dentre os direitos 

                                                 
114 CAPANEMA, Walter Aranha, op. cit., p. 2. 

115 CREMA, Luiz Gabriel. A possibilidade ético-jurídica do direito à origem genética na 
reprodução assistida heteróloga. Disponível em: 
<http://siaibib01.univali.br/pdf/luiz%20gabriel%20crema.pdf>. Acesso em: 02/06/2019. p. 
87. 

116 CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL. V Jornada de Direito Civil. Enunciado 405. 
Privacidade das informações genéticas. Brasília, 10 nov 2011. Disponível em: 
<http://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/209>. Acesso em: 02/06/2019. 
117 SILVA, Lenny Pereira da. Direito à saúde e o princípio da reserva do possível. 
Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/processoAudienciaPublicaSaude/anexo/DIREITO_A_S
AUDE_por_Leny.pdf>. Acesso em: 03/06/2019. p. 54. 

http://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/209
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/processoAudienciaPublicaSaude/anexo/DIREITO_A_SAUDE_por_Leny.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/processoAudienciaPublicaSaude/anexo/DIREITO_A_SAUDE_por_Leny.pdf
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fundamentais sociais (CF, art 6º), mas também no seleto grupo de direitos 

que compõem o mínimo existencial".118 

Silva ainda destaca que “o direito à saúde é direito social, 

qualificado na ordem internacional como direito de 2ª geração, 

caracterizando-se pela necessidade de uma atuação positiva e 

programática do Estado.”119 

Em seu artigo 196, estão os quatro pilares da prestação do serviço 

de saúde no Brasil, quais sejam: é um direito de todos; é um dever do 

Estado; deve ser garantido mediante políticas sociais e econômicas; com 

destaque para as políticas de redução do risco de doenças; visando o 

acesso universal e igualitário; tendo ações e serviços para promoção, 

proteção e recuperação da saúde.120 

A relevância do conhecimento da sua origem genética para fins de 

saúde já foi reconhecida tanto pelo Conselho Federal de Medicina, desde 

a Resolução 1.358/1992, quanto pelos Projetos de Lei de nº 2.855/1997, 

3.638/93, nº 90/1999, nº 1.135/2003, dentre outros. Isso se dá pela 

necessidade de conhecer previamente certas doenças para poder 

preveni-las, tratá-las em seu período latente, melhor identificá-las 

posteriormente ou, em casos extremos, proceder a uma doação de 

órgãos ou medula.  

A vigente resolução do Conselho Federal de Medicina, em seu item 

IV.4, assegura que121 "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)." No 

entanto, o dispositivo, além de não possuir coercitividade, é aberto, 

usando termos vagos como "situações especiais" e "informações sobre os 

                                                 
118 NOVELINO, Marcelo, op. cit., p. 954. 

119 SILVA, Lenny Pereira da, op. cit., p. 50. 

120 “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” 

121CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Resolução 2.121/2015, op. cit. 
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doadores". Que situações especiais seriam essas? Apenas casos de risco 

morte? E as informações sobre os doadores, como seriam entregues? 

Por exemplo, uma pessoa gerada por reprodução assistida heteróloga 

está com suspeita de ter uma doença imunológica congênita. Então 

apenas a parte da ficha cadastral do genitor biológico que dizia respeito 

ao histórico imunológico seria fornecida? Ou o conteúdo seria dado por 

inteiro? Todas essas questões foram deixadas em aberto, ressalte-se 

novamente, por uma norma ética sem força cogente.  

A obrigatoriedade do custeio de técnicas de RHA pelo Estado 

quando se estiver diante de hipossuficiência econômica do jurisdicionado 

já foi admitida por diversos julgados, tendo como argumentos ser a saúde 

direito de todos e dever do Estado, não sendo necessária a constatação 

do risco de morte para a concessão da tutela requerida.122 Ora, a saúde, 

sendo direito fundamental, faz com que não seja mais possível ignorar 

todos os aspectos da RHA, especialmente a questão do que fazer com os 

dados clínicos do doador de gametas, que traz impactos diretos à saúde 

da pessoa gerada. 

 

 

 

 

                                                 
122 Como exemplo, destaque-se o trecho do Agravo de Instrumento nº 70051341063 RS: 
no caso concreto, está comprovado, nos autos, que a autora apresenta patologia que 
impossibilita de ter uma gravidez natural, necessitando da utilização de medicamentos 
para indução da ovulação para posterior realização do tratamento de reprodução 
humana assistida - fertilização in vitro. Não se pode privar um casal hipossuficiente de 
gerar um filho. A pretensão de obter os medicamentos para posterior tratamento para 
fertilização in vitro não foge do postulado de garantia à saúde, que deve ser 
assegurado pelo Poder Público. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Poder Judiciário. 
Tribunal de Justiça. Vigésima Primeira Câmara Cível. Agravo de Instrumento nº 
70051341063. Medicamentos necessários para o tratamento de indução da ovulação 
para futuro procedimento de fertilização in vitro. Agravante: Sinara Foza. Agravado: 
Município de Santo Ângelo. Relator Desembargador Francisco José Moesch. 
Julgamento em 14 de Novembro de 2012. Porto Alegre, DJ 25 jan 2013. Disponível em: 
<https://tj-rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/112496170/agravo-de-instrumento-ai-
70051341063-rs?ref=juris-tabs>. Acesso em: 05/06/2019. 

 

https://tj-rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/112496170/agravo-de-instrumento-ai-70051341063-rs?ref=juris-tabs
https://tj-rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/112496170/agravo-de-instrumento-ai-70051341063-rs?ref=juris-tabs
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4 POSSÍVEIS SOLUÇÕES PARA O DILEMA DO 
ANONIMATO DOS DOADORES DE GAMETAS USANDO A 
PONDERAÇÃO 

4.1 Aplicação da ponderação 

Inicia-se, então, a aplicação da técnica da ponderação ao caso do 

conflito entre o direito ao conhecimento da identidade genética e o direito 

à intimidade do doador de gametas na reprodução assistida heteróloga. 

4.1.1 A análise da adequação 

Cabe então avaliar, na hipótese apresentada, da reprodução 

assistida heteróloga, se os direitos fundamentais em questão são 

adequados à efetivação da dignidade humana no caso concreto. 

Ora, se por um lado o direito à intimidade tutela uma parcela da 

dignidade humana, o direito à saúde e o direito ao conhecimento da 

identidade genética tutelam um outro espectro do superprincípio.  

Desta forma, todos os direitos no presente conflito são aptos a uma 

efetivação da dignidade humana, cada um com as suas particularidades. 

4.1.2 A análise da necessidade 

Nesta fase é mister avaliar qual é o meio menos gravoso para dar 

maior efetividade à dignidade da pessoa humana. Nas palavras de Virgílio 

Afonso da Silva:123 

Necessário é ainda um terceiro exame, o exame da 
proporcionalidade em sentido estrito, que consiste em 
um sopesamento entre a intensidade da restrição ao 
direito fundamental atingido e a importância da 
realização do direito fundamental que com ele colide e 
que fundamenta a adoção da medida restritiva. 

A prevalência do direito à intimidade como intransponível irá limitar 

o acesso a possíveis tratamentos médicos de forma preventiva ou até 

mesmo paliativa, como na doação de órgãos por pessoa viva. Além disso, 

                                                 
123 SILVA, Virgílio Afonso da.  O Proporcional e o Razoável. Disponível em 
<https://constituicao.direito.usp.br/wp-content/uploads/2002-RT798-
Proporcionalidade.pdf> . Acesso em 17/06/2019. p. 24. 

 

 

https://constituicao.direito.usp.br/wp-content/uploads/2002-RT798-Proporcionalidade.pdf
https://constituicao.direito.usp.br/wp-content/uploads/2002-RT798-Proporcionalidade.pdf
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possíveis casos de incesto não terão como ser identificados. Há ainda a 

questão da necessidade existencial do conhecimento das suas origens, 

que também não será atendida. Assim, haveria uma violação do direito ao 

conhecimento da identidade genética. 

Por outro lado, quando se privilegia o direito à saúde apenas, o 

direito à intimidade teria apenas uma parcela de seu espectro ofendida, 

posto que o contato poderia se dar apenas entre doador e equipe médica, 

somente quando fosse necessário. Por outro lado, os casos de incesto 

continuariam sem identificação e os anseios psicológicos das pessoas 

geradas por técnicas de RHA heteróloga continuariam sem ser atendidos, 

ferindo o direito ao conhecimento da identidade genética.  

Quando o direito ao conhecimento da identidade genética e o 

direito à saúde são plenamente atendidos, há uma ofensa ao direito à 

intimidade do doador de gametas. 

Logo, percebe-se que não há solução fácil para a situação em 

análise. Parte-se, então, para a avaliação da proporcionalidade stricto 

sensu. 

4.1.3 A proporcionalidade em sentido estrito 

Ao final, cabe analisar o que seria mais razoável, tentando evitar 

que um direito seja totalmente esvaziado pela aplicação do outro. Cabe 

lembrar que os três, tanto o direito à intimidade quanto o direito ao 

conhecimento da identidade genética e o direito à saúde, são direitos 

fundamentais, possuindo amparo constitucional. 

Neste sentido, destaca-se que, uma vez que ambos os direitos 

visam tutelar a dignidade da pessoa humana, deve-se defender àquele 

que conferir um maior grau de proteção à esse princípio fundamental. 

Assim, tem-se que o conhecimento a origem biológica e o direito à 

saúde têm implicações diretas na qualidade de vida do indivíduo, posto 

que, com os avanços científicos, é de suma importância que a pessoa 

tenha conhecimento de seus ascendentes diretos para que possa 

prevenir e tratar os mais diversos tipos de doenças.  



 71 

Olga Jubert Krell defende que o direito a intimidade sempre deve 

ceder quando colocado frente à higidez físico-corporal da pessoa gerada 

por técnicas de RHA.124 Guilherme Calmon Nogueira da Gama também 

defende que, mesmo para os que defendem a intimidade como valor 

absoluto, quando a integridade física do indivíduo estiver em risco, deve-

se proceder à quebra do anonimato diante do risco concreto de doenças 

hereditárias ou genéticas que possam vir a ser melhor tratadas ou 

prevenidas em razão do conhecimento das suas origens genéticas, pois 

não deve-se priorizar a intimidade quando há um risco de lesão à vida ou 

à higidez psicofísica da pessoa gerada a partir da doação de gametas.125 

Ressalta-se aqui uma reflexão. Cabe pensar também na hipótese 

de uma doença ter acometido o doador, e não a pessoa gerada. Por 

exemplo, o doador anônimo veio a desenvolver leucemia ou uma 

incapacidade renal. Supondo que a única possibilidade de sobrevivência 

dele seja uma doação de medula ou de rim, seria possível quebrar o 

anonimato e contatar a pessoa gerada para saber se ela estaria disposta 

a tal ato humanitário? Diante da eficácia horizontal dos direitos 

fundamentais, ou seja, da aplicação entre os particulares dos direitos 

fundamentais, não haveria motivo para o direito à saúde da pessoa 

gerada ser mais relevante que o do doador, tendo em vista que ambos 

possuem a mesma condição que confere dignidade: pertencem à espécie 

humana. Logo, também deveria ser o anonimato afastado nessa hipótese, 

mas em benefício do próprio doador, em defesa do seu direito à saúde, e, 

em última instância, do seu direito à vida. 

Também há o argumento de que a inexistência de anonimato iria 

evitar situações de incesto, que, embora não criminalizadas, são 

veementemente rechaçadas pelo ordenamento.126 Neste sentido, Crema 

destaca que negar o direito à origem biológica implicaria numa 

                                                 
124 KRELL, Olga Jubert Gouveia, op. cit., p. 177. 

125 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da, op. cit., p. 906. 

126 Não sendo possível, inclusive, constituir núcleos familiares a partir de relações 
incestuosas, mas, apenas, concubinatos incestuosos, conforme os artigos 1521 e 1727 
do Código Civil de 2002. 
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coisificação do ser humano:127 

O que se deve ter claro é que, o direito à origem 
biológica em detrimento à intimidade visa preservar a 
dignidade da pessoa humana. Ainda que raro acontecer, 
não se pode expor o ser humano a uma situação em que 
venha a contrair matrimônio com sua irmã biológica, por 
exemplo. Assim como não é justo que a intimidade de 
uma pessoa seja tão importante a ponto de negar a 
alguém seus dados e tirar assim a chance de cura de 
alguma doença. Isso seria reduzir a pessoa humana à 
condição de coisa, retirando dela sua dignidade e o 
direito à vida digna. O princípio constitucional do direito à 
vida deve prevalecer, sempre, sobre o direito à 
intimidade do doador. 

Quanto à questão do conhecimento da identidade genética por 

questões existenciais, por uma necessidade psicológica, destaca-se que 

não é surpreendente que um indivíduo queira saber de onde veio. Quem 

foi o doador ou a doadora que o gerou. Em sua pesquisa, Thiago Oliveira 

da Silva Novaes descreveu a busca realizada por várias pessoas geradas 

no mundo todo pelos seus genitores, e encontrou em todas elas um 

padrão. Há na pessoa gerada o desenvolvimento de características tanto 

físicas quanto pessoais do doador anônimo, e elas se questionam de 

onde esses atributos. Ao cabo do estudo, Novaes conclui que o segredo 

sobre suas origens e sobre a figura do doador é prejudicial à pessoa 

gerada, uma vez que causa situações de desconfiança e revolta. Nas 

palavras de Novaes:128 

De forma geral, os discursos mobilizados até aqui 
apontam uma dupla transmissão de características, 
ambas percebidas pelos filhos nascidos por meio de 
doação de gametas. Em um primeiro momento, parece 
evidente, e pleno de razões biológicas, o 
questionamento sobre origens de traços físicos das 
pessoas, que algumas vezes não se reconhecem em 
seus pais, considerando mesmo que não se parecem 
com eles. De outro lado, temos observado que a busca 
de uma origem, de uma fonte primeira para a existência 
de características tidas como pessoais, envolve também 
os talentos, as preferências, podendo se manifestar 

                                                 
127 CREMA, Luiz Gabriel. op. cit., p. 92 e 93. 

128 NOVAES, Thiago Oliveira da Silva. Humanos sem natureza: as técnicas de 
reprodução assistida e o anonimato no parentesco. Disponível em: 
<http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/23225/1/2016_ThiagoOliveiradaSilvaNovaes.p
df>. Acesso em: 02/06/2019. p. 24. 

http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/23225/1/2016_ThiagoOliveiradaSilvaNovaes.pdf
http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/23225/1/2016_ThiagoOliveiradaSilvaNovaes.pdf
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tanto por meio de uma relação afirmativa, como a de 
Megan, ou em uma negativa, como a de Caroline, que 
não saberia de onde viriam seus atributos artísticos. 

 
Defendendo o direito ao conhecimento de suas origens em 

qualquer hipótese, Olga Jubert Krell afirma que a integridade psicofísica 

de um indivíduo estaria contida no que ela chama de “direito à identidade 

pessoal”. A partir disso, ela defende que todos teriam direito ao 

conhecimento da verdade biológica, e da sua origem genética, não sendo 

possível de admitir o anonimato do doador de gametas. 129 

Guilherme Calmon, no mesmo sentido, destaca que “o 

conhecimento da verdade a respeito da sua própria origem biológica – e, 

consequentemente, da sua história – é direito fundamental que integra o 

conjunto dos direitos da personalidade. O autor, por sua vez, defende que 

a intimidade deve prevalecer para todas as pessoas, exceto para a 

pessoa concebida, uma vez que ela tem direito de conhecer as suas 

origens. Ainda considera abusivo o ato de recusa de divulgação da 

identidade. Enfatiza também que o conhecimento de suas origens é de 

extrema relevância para que a pessoa gerada possa compreender a sua 

existência e valorizar ainda mais a conduta dos seus pais.130 

Márcia Correia Chagas também reconhece a importância do 

conhecimento da origem genética no desenvolvimento pessoal do ser 

humano: “o conhecimento da identidade genética como forma de 

entender a própria identidade pessoal é uma necessidade real e 

legítima.”131 

Cabe também lembrar que hoje já se tutela, inclusive, o “direito 

fundamental à busca pela felicidade”, que até foi objeto da Proposta de 

Emenda à Constituição de nº 19/2010, a qual se encontra arquivada, que 

pugnava a inclusão do referido direito no caput do art. 6º da Constituição 

                                                 
129 KRELL, Olga Jubert, op. cit., p. 178. 

130 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da, op. cit., p. 909 e 910. 

131 CHAGAS, Márcia Correia, op. cit., p.9. 
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Federal132. Tal direito já foi reconhecido pela jurisprudência como 

integrante do princípio da dignidade da pessoa humana e postulado 

constitucional implícito. 133  

Beatriz Rubin utiliza dois critérios para avaliação da felicidade: o 

componente afetivo e o componente cognitivo. O componente afetivo diz 

respeito ao quão bem um indivíduo se sente, ao “grau em que os vários 

afetos que uma pessoa experimenta são agradáveis”. Enquanto que o 

componente cognitivo trata do grau de contentamento da pessoa com as 

suas aspirações, com a satisfação ou não destas.134 

Ora, é perfeitamente plausível que, por razões psicológicas, 

alguém tenha a necessidade de conhecer a sua origem. O ser humano, 

como espécie, sempre teve a necessidade de saber de onde veio, 

levando a diversas pesquisas a respeito de suas origens e da origem do 

universo. 

Ressalta-se que a obrigatoriedade do anonimato do doador já foi 

relativizado em recente acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª 

Região, na Apelação em Mandado de Segurança de nº 0021514-

                                                 

132 BRASIL. Senado Federal. Proposta de Emenda à Constituição nº 19 de 07 de Julho 
de 2010. Dispõe sobre o direito à busca pela felicidade. Disponível em: 
<https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/97622>. Acesso em 
08/01/2019. 

133 Como exemplo temos o Ag Reg no RE 477554 MG, do qual segue trecho: Desse 
modo, a extensão, às uniões homoafetivas, do mesmo regime jurídico aplicável à união 
estável entre pessoas de gênero distinto justifica-se e legitima-se pela direta incidência, 
dentre outros, dos princípios constitucionais da igualdade, da liberdade, da dignidade, da 
segurança jurídica e do postulado constitucional implícito que consagra o direito à busca 
da felicidade, os quais configuram, numa estrita dimensão que privilegia o sentido de 
inclusão decorrente da própria Constituição da República (art. 1º, III, e art. 3º, IV), 
fundamentos autônomos e suficientes aptos a conferir suporte legitimador à qualificação 
das conjugalidades entre pessoas do mesmo sexo como espécie do gênero entidade 
familiar. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Acórdão. Agravo Regimental no Recurso 
Extraordinário nº 477554/MG. União civil entre pessoas do mesmo sexo. Agravante: 
Carmem Mello de Aquino Netta. Agravado: Instituto de Previdência dos Servidores do 
Estado de Minas Gerais. Relator Min. Celso de Mello. Julgamento em 18 de Setembro 
de 2012. Brasília, DJE 03 out 2012. Disponível em: < 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/RE477554ementa.pdf>. Acesso 
em: 01/06/2019. 
134 RUBIN, Beatriz. O direito à busca da felicidade. Disponível em: 
<http://www.esdc.com.br/RBDC/RBDC-16/RBDC-16-035-
Artigo_Beatriz_Rubin_(O_Direito_a_Busca_da_Felicidade).pdf>. Acesso em: 
02/06/2019. p. 7 e 8. 

http://www.jusbrasil.com/legislacao/1027008/constituição-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/RE477554ementa.pdf
http://www.esdc.com.br/RBDC/RBDC-16/RBDC-16-035-Artigo_Beatriz_Rubin_(O_Direito_a_Busca_da_Felicidade).pdf
http://www.esdc.com.br/RBDC/RBDC-16/RBDC-16-035-Artigo_Beatriz_Rubin_(O_Direito_a_Busca_da_Felicidade).pdf
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95.2015.4.03.6100/SP, julgado em 15 de Fevereiro de 2017. Neste caso, 

os indivíduos que iriam exercer o projeto parental pretendiam indicar a 

pessoa que seria o doador de gametas, indo de encontro à Resolução 

2.121/2015 do CFM. O casal pretendia usar os espermatozóides do irmão 

daquele que poderá vir a se tornar o pai da criança. O Tribunal entendeu 

que, por ser o planejamento familiar livre, de acordo com o art. 226, §7º 

da Constituição Federal, e não havendo óbice ao uso de gametas de 

pessoa indicada no art. 9º da Lei de Planejamento Familiar, de nº 

9.263/1996, não haveria motivo para restringir esse desejo do casal, pois 

há a liberdade de escolha quanto aos métodos de RHA cientificamente 

aceitos.135 

Além disso, destaca-se que o conhecimento da origem biológica 

não vai implicar numa imposição da paternidade ao doador anônimo, o 

que será objeto de estudo mais à frente. 

Com isso, percebemos que não é possível em limitar o direito ao 

conhecimento da identidade genética e, muito menos, o direito à saúde, 

posto serem essenciais para o pleno desenvolvimento psicofísico das 

pessoas geradas por reprodução assistida, devendo ser estes priorizados 

em detrimento da intimidade do doador anônimo. 

Passamos agora ao estudo de como isso poderia se dar no direito 

brasileiro. 

                                                 
135 Destaca-se trecho da ementa do acórdão: “logo, o que deve ser analisado é se a lei 
que rege o planejamento familiar impede que, por ato voluntário e consciente, os 
doadores de gametas conheçam a identidade dos receptores e vice-versa. Com efeito, a 
resposta é negativa. Repita-se, em nenhum dispositivo da Lei 9.263/96 há menção 
expressa, ou mesmo indireta, que leve à conclusão de que a pretensão manifestada 
pelos impetrantes na exordial é proibida. O art. 9º da Lei 9.263/96, ao garantir a 
liberdade de opção quanto aos métodos e técnicas de concepção e contracepção 
cientificamente aceitos, desde que não coloquem em risco a vida e a saúde das 
pessoas, deixa antever exatamente o contrário, sendo certo que nada indica que a 
utilização dos gametas do irmão do impetrante possa colocar em risco a integridade 
física da futura mãe, do pai ou mesmo do nascituro.” BRASIL. Poder Judiciário. Tribunal 
Regional Federal da 3ª Região. Quarta Turma. Apelação em Mandado de Segurança nº 
0021514-95.2015.4.03.6100/SP. Indicação pelos pais do doador de material genético 
para inseminação artificial. Apelantes: LTPDA, GDCDA e TDCDA (segredo de justiça). 
Apelado: Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. Relatora 
Desembargadora Federal Marli Ferreira. Julgamento em 15 de Fevereiro de 2017. São 
Paulo, 09 mar 2017. Disponível em: <https://trf-
3.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/437305815/apelacao-civel-ams-215149520154036100-
sp>. Acesso em 10/01/2019. 

https://trf-3.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/437305815/apelacao-civel-ams-215149520154036100-sp
https://trf-3.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/437305815/apelacao-civel-ams-215149520154036100-sp
https://trf-3.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/437305815/apelacao-civel-ams-215149520154036100-sp
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4.2 A ANALOGIA AOS ADOTADOS 

4.2.1 A analogia no direito brasileiro 

A analogia é uma das formas de integração das normas jurídicas 

existentes no ordenamento brasileiro. Elas decorrem do princípio da 

vedação do não julgamento do non liquet.136. Ou seja, o juiz não pode 

deixar de julgar por alegar obscuridade ou inexistência de lei. 

A lei de introdução às normas do direito brasileiro (LINDB) prevê, 

em seu art. 4º, a possibilidade de utilização da analogia quando o direito 

pátrio for omisso no ponto em questão.137 

A analogia é, segundo Flávio Tartuce, “a aplicação de uma norma 

próxima ou de um conjunto de normas próximas, não havendo norma 

prevista para um determinado caso concreto”.138 Ou seja, para que seja 

possível a analogia, deve haver uma lacuna legislativa e, para que seja 

possível a resolução do caso concreto, deve-se buscar no próprio 

ordenamento pátrio uma solução, solução está que já seja prevista em lei 

para casos que sejam próximos, que guardem similitude com a questão 

problematizada.  

Ressalta-se que no caso do anonimato do doador de gametas na 

reprodução assistida heteróloga há uma lacuna legislativa, posto que 

tanto as normas do Conselho Federal de Medicina quanto o recente 

provimento do Conselho Nacional de Justiça não são leis em sentido 

formal. Não houve produção legislativa que regulamentasse essa 

questão. Logo, a questão, uma vez judicializada, é passível de aplicação 

da analogia. 

4.2.2 O art. 48 do Estatuto da Criança e do Adolescente 

 

O artigo 48 do Estatuto da Criança e do Adolescente foi introduzido 

                                                 

136 Inteligência do artigo 140 do CPC: “O juiz não se exime de decidir sob a alegação de 
lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico.” 

137 “Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os 
costumes e os princípios gerais de direito.” 

138 TARTUCE, Flávio, op. cit., p. 39. 
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pela Lei 12.010/2009 e possui a seguinte redação: 

Art. 48.  O adotado tem direito de conhecer sua origem 
biológica, bem como de obter acesso irrestrito ao 
processo no qual a medida foi aplicada e seus eventuais 
incidentes, após completar 18 (dezoito) anos. 

O artigo em questão confirma a relevância e a preponderância do 

direito ao conhecimento da origem biológica da pessoa adotada. Destaca-

se que, em momento algum, pretende-se desconstituir a adoção 

concluída, até porque o vínculo estabelecido por meio da adoção é 

indissolúvel, conforme a inteligência do art. 39, §1º do ECA139. No 

entanto, pretende-se permitir que, caso seja da sua vontade, o adotado 

saiba quem são os seus pais biológicos, os motivos que levaram à sua 

adoção e possa compreender melhor a sua própria existência. Destacam-

se as palavras de Murillo Digiácomo:140 

Vale lembrar que o reconhecimento do estado de filiação 
(biológica) é um direito natural, inerente a todo ser 
humano, ao qual corresponde o dever do Estado (lato 
sensu) de assegurar seu exercício. O objetivo da norma 
não é “reverter” uma adoção já consumada (até porque 
esta é irrevogável), mas sim permitir que o adotado 
tenha conhecimento da identidade de seus pais 
biológicos e dos fatores que determinaram seu 
afastamento de sua família de origem e sua posterior 
adoção. Por ser decorrente do princípio da dignidade da 
pessoa humana, consagrado pelo art. 1º, inciso III, da 
Constituição Federal, o direito de acesso a informações 
relativas à origem biológica não poderia ser negado ao 
adotado pelo ordenamento jurídico, posto que reconhece 
e respeita não apenas a necessidade psicológica do 
adotado buscar sua identidade biológica, no intuito de se 
autoconhecer, de saber de onde veio, mas também pode 
ir além da mera curiosidade, podendo mesmo se mostrar 
essencial à preservação do direito à vida, como diante 
de possíveis doenças genéticas que dependem de 
transplante de parentes consaguíneos próximos. 

Lépore e Rossato entendem que este dispositivo veio positivar um 

                                                 
139 “A adoção é medida excepcional e irrevogável, à qual se deve recorrer apenas 
quando esgotados os recursos de manutenção da criança ou adolescente na família 
natural ou extensa, na forma do parágrafo único do art. 25 desta Lei.” 

140 DIGIÁCOMO, Murillo José; DIGIÁCOMO, Ildeara de Amorim. Estatuto da criança e do 
adolescente anotado e interpretado. Disponível em: 
<http://www.mpdft.mp.br/portal/pdf/unidades/promotorias/pdij/Legislacao%20e%20Jurispr
udencia/ECA_comentado.pdf>. Acesso em: 02/06/2019. p. 53. 

http://www.mpdft.mp.br/portal/pdf/unidades/promotorias/pdij/Legislacao%20e%20Jurisprudencia/ECA_comentado.pdf
http://www.mpdft.mp.br/portal/pdf/unidades/promotorias/pdij/Legislacao%20e%20Jurisprudencia/ECA_comentado.pdf
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direito constitucional à identidade. Destacam ainda que a função da 

investigação da origem genética não é de desconstituir a paternidade 

criada pela adoção, mas apenas de promover o conhecimento da origem 

da pessoa em desenvolvimento, constituindo verdadeiro direito da 

personalidade.141 

Tem-se, então, que o direito do adotado conhecer a sua origem 

genética já foi reconhecido pela legislação brasileira. Parte-se, nesta feita, 

para a análise da possibilidade da aplicação deste dispositivo de forma 

analógica às tecnicas de reprodução humana assistida heteróloga. 

4.2.3 A aplicação analógica do art. 48 do ECA às técnicas de RHA 
Heterólogas 

 
Diante da lacuna legislativa existente no ordenamento jurídico 

brasileiro no que diz respeito ao anonimato do doador de gametas na 

RHA heteróloga, cabe analisar qual norma do ordenamento estaria mais 

próxima da situação em análise para que seja possível valer-se da 

analogia. 

Ora, o adotado e a pessoa gerada por uma técnica de RHA 

heteróloga possuem algo em comum: ambas possuem, ao menos em 

algum grau, uma origem biológica distinta da sua família. E isso gera 

todas as consequências já comentadas nos itens anteriores.  

Destaca-se que isso não implicaria, de forma alguma, 

reconhecimento da filiação por parte do doador anônimo. Segundo Paulo 

Luiz Neto Lôbo, “fazer coincidir a filiação com a origem genética é 

transformar aquela de fato cultural em determinismo biológico, o que não 

contempla suas dimensões existenciais, podendo ser a solução pior.”.142 

Neste sentido, Olga Jubert Krell distancia a função de pai e de simples 

genitor biológico, afirmando que a busca pela identidade genética não 

                                                 

141 LÉPORE, Paulo Eduardo; ROSSATO, Luciano Alves. 1ªed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2009. p. 47. 

 

142 LÔBO, Paulo Luiz Netto, op. cit., p. 3. 
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gera qualquer alteração no vínculo de paternidade estabelecido 

previamente.143 Guilherme Calmon Nogueira da Gama ressalta-se que a 

não criação de vínculos de parentesco entre o genitor biológico e a 

pessoa gerada é um efeito de natureza negativa da técnica de RHA 

heteróloga, fugindo à regra da formação do parentesco pela 

consanguinidade e sendo exceção ao biologismo, inexistindo, portanto, 

direitos e deveres familiares.144 Tal interpretação também foi adotada pelo 

Provimento nº 52 do CNJ, em seu art. 2º, §4º, ao determinar que “o 

conhecimento da ascendência biológica não importará no reconhecimento 

do vínculo de parentesco e dos respectivos efeitos jurídicos entre o 

doador ou a doadora e o ser gerado por meio da reprodução assistida”.145  

 

Diante disso tudo, não haveria, portanto, óbices para que a pessoa 

gerada por uma técnica de RHA heteróloga buscasse conhecer a 

identidade civil do doador anônimo da mesma forma que o adotado tem 

acesso a esse tipo de informação, sendo possível a aplicação analógica 

do art. 48 do Estatuto da Criança e do Adolescente ao presente caso. 

 

Agora, passa-se a análise de qual seria a medida judicial cabível 

para alcançar o acesso às informações do doador anônimo e o que seria 

necessário para que tal medida tenha efetividade. 

4.3 Aplicação prática da analogia ao art. 48 do ECA 

4.3.1 Da necessidade de manutenção de registros dos doadores 
anônimos 

 
É determinado pelo item IV-5 da Resolução 2.168/2017 que as 

clínicas que promovem as técnicas de RHA devem manter registros dos 

doadores de gametas de maneira permanente. Segundo o 10º Relatório 

                                                 
143 KRELL, Olga Jubert, op. cit., p. 184. 

144 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da, op. cit., p. 882 a 884. 

145 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Provimento nº 52 de 14 de março de 2016, 
op. cit. 
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do SisEmbrio146, existem hoje cento e sessenta e seis estabelecimentos 

registrados no país que se dedicam às técnicas de RHA, sendo a adesão 

ao SisEmbrio de 88% destes estabelecimentos, muito embora todos eles 

sejam obrigados a tal, por força do art 2º da RDC nº 29 da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)147 

Questiona-se: mas o que acontece se uma clínica falir? Ou 

simplesmente, fechar as portas de um dia para o outro? Há essa 

transferência de dados para o Conselho Regional de Medicina local ou 

eles se perdem? Tais dados podem sim estar com as clínicas, até para 

facilitar um posterior acesso a eles por parte dos pacientes. No entanto, 

são dados de extrema relevância, que não deveriam depender 

exclusivamente do bom funcionamento de um estabelecimento para 

estarem disponíveis. 

Assim, uma possível solução é a criação de um banco de dados 

estadual a respeito da reprodução humana assistida por parte dos 

Conselhos Federais de Medicina ou por algum órgão governamental 

competente para tal, de forma a assegurar que estes não venham a 

desaparecer com um eventual fechamento ou mudança de clínicas. 

 

O Provimento de nº 52/2016, no seu art 2º, inciso I determina que 

devem constar no registro de nascimento da criança gerada por uma 

técnica de RHA heteróloga o nome do doador anônimo, a técnica 

adotada, bem como suas características fenotípicas e dados clínicos em 

geral, além da assinatura com firma reconhecida do diretor técnico da 

clínica que realizou o procedimento. Em que pese as críticas já feitas a 

esse provimento, como é muito recente, ainda não há como avaliar se 

estes dispositivos serão dotados de efetividade na prática. Caso sejam, 

não será necessária qualquer ação judicial para que se chegue ao 

                                                 
146 SISEMBRIO. 11° Relatório Nacional de Produção de Embriões. Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária, op. cit., p. 18. 

147 “Determinar que o envio de informações sobre a produção de embriões humanos 
produzidos por técnicas de fertilização in vitro deva ser realizado pelos BCTG.”AGÊNCIA 
NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Resolução – RDC nº 29, de 12 de Maio de 
2008. Disponível em <http://sbra.com.br/images/stories/anvisaRDC.pdf>. Acesso em 
18/06/2019. 

http://sbra.com.br/images/stories/anvisaRDC.pdf
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conhecimento do doador de gametas, uma vez que todos os dados 

estarão à disposição da pessoa concebida pela técnica de RHA 

heteróloga desde o assento de seu nascimento. No entanto, ainda assim 

sustenta-se a criação do banco de dados estadual de informações. A 

uma, porque esse provimento não é lei em sentido estrito, e qualquer ato 

do poder legislativo que seja posterior a ele poderá retirar essa 

disposição, criando-se um verdadeiro limbo legislativo para quem tiver 

nascido durante a vigência deste provimento. A duas, porque ele não 

tutelaria um eventual direito do doador de gametas de ter acesso à 

identidade civil da pessoa gerada por necessidades médicas, como já foi 

comentado anteriormente. A três, porque no Brasil já existem dezenas de 

milhares de pessoas geradas por técnicas de reprodução assistida 

heteróloga que não estão contempladas no Provimento nº 52/2016 do 

CNJ, posto que seus registros já estão concluídos. 

Parte-se, então, à análise de, no caso de ser necessária uma 

medida judicial, quais seriam as medidas cabíveis. 

4.3.2 O habeas data 

O habeas data é um remédio constitucional, previsto no art. 5º, 

LXXII da Carta da República e disciplinado pela Lei 9.507/1997. Destina-

se a tutelar as informações pessoais do impetrante constantes de registro 

ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter 

público.148 José Afonso da Silva defende que o habeas data destina-se a 

proteger a esfera íntima dos indivíduos.149 

Ressalta-se que o art. 1º da Lei 9.507/1997 determina a sua 

utilização como meio adequado para se obter os dados contidos inclusive 

em entidades particulares que tivessem caráter público. Guilherme 

                                                 

148 O artigo 7º da Lei do habeas data dispõe da seguinte maneira: “Conceder-se-
á habeas data: I - para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do 
impetrante, constantes de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou 
de caráter público; II - para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por 
processo sigiloso, judicial ou administrativo; III - para a anotação nos assentamentos do 
interessado, de contestação ou explicação sobre dado verdadeiro mas justificável e que 
esteja sob pendência judicial ou amigável.” 

149 SILVA, José Afonso da, op. cit., p. 442. 
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Calmon Nogueira da Gama vai, então, defender o cabimento do habeas 

data quando se objetivar a descoberta de informações a respeito de uma 

técnica de RHA praticada:150 

Verifica-se, no campo da procriação assistida 
heteróloga, que a noção contida no texto da lei de 1997 
abrange os dados relativos ao procedimento médico 
realizado no acesso do casal à técnica, bem como à 
identidade do doador, não sendo possível que o Oficial 
do Registro Civil das Pessoas Naturais ou o centro de 
saúde (ou, ainda, o médico que mantenha os dados 
relativos ao procedimento médico) se recuse a fornecê-
los à pessoa que foi concebida mediante a assistência 
médica na procriação heteróloga. 

O doutrinador ainda defende que o sigilo do procedimento e o 

anonimato do doador devem ser preservados em relação a todas as 

pessoas, exceto para a pessoa gerada. Assim, uma vez realizado o 

habeas data, as informações a respeito do procedimento e do doador não 

devem ser consideradas públicas, continuam sendo sigilosas, apenas 

podendo ser reveladas à pessoa concebida pela técnica de RHA 

heteróloga, de modo a não causar prejuízo para o doador. Por fim, ensina 

que “o habeas data representa a garantia constitucional que assegura, 

efetivamente, o direito à identidade pessoal no campo da procriação 

assistida heteróloga em favor da pessoa concebida através da técnica 

científica”.151  

Quanto à dúvida em relação ao cabimento do habeas data por, em 

última análise, serem as informações buscadas de um terceiro, o doador, 

e não da pessoa do impetrante, Guilherme Calmon Nogueira da Gama 

afirma que essas informações são relativas à origem e à historicidade 

genética do impetrante. Logo, são informações relativas a ele.152 

Deste modo, enquanto não houver determinação legal a respeito 

da ação adequada, tem-se que o habeas data é uma das ferramentas 

possíveis para que se obtenha os dados relativos à identificação do 

doador anônimo, embora existam outras opções, que serão estudadas a 

                                                 
150 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da, op. cit. p. 913. 

151 Idem, p. 914 e 915. 

152 Idem, p. 914. 
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seguir. 

4.3.3 A investigação de paternidade 

Outra possibilidade, defendida por Maria Berenice Dias,153 é a 

utilização da investigação de paternidade como medida adequada para se 

buscar as origens genéticas em caso de reprodução humana assistida 

heteróloga. A investigação de paternidade está prevista no art. 1607 do 

Código Civil, nos artigos 26 e 27 do Estatuto da Criança e do Adolescente 

e está regulamentada na Lei 8560/1992.154 

Destaca-se o Recurso Especial 127.541/RS, que é anterior à 

alteração do artigo 48 do ECA, no qual se conferiu ao adotado o direito ao 

conhecimento da sua origem genética da pessoa adotada por meio da 

investigação de paternidade. O relator afirmou a irreversibilidade da 

adoção, salvo em caso de vício, logo não seria possível a desconstituição 

da filiação através da ação de investigação de paternidade. Ressalta-se 

que, à época do julgamento, o direito à exposição dos autos do processo 

de adoção ainda não estava positivado, de modo que se entendia que, 

uma vez concluída a adoção, todos os vínculos entre adotante e genitor 

biológico cessavam. No entanto, apesar disso, reconheceu-se que o que 

se extingue são os vínculos jurídicos, mas os vínculos naturais 

permanecem, inclusive os impedimentos matrimoniais. Desta feita, não 

haveria motivo para não ser possível se investigar a origem biológica da 

pessoa adotada via ação de investigação de paternidade.155 

                                                 
153 DIAS, Maria Berenice, op. cit., p. 396. 

154 Os mencionados artigos do ECA possuem a seguinte redação: “Art. 26. Os filhos 
havidos fora do casamento poderão ser reconhecidos pelos pais, conjunta ou 
separadamente, no próprio termo de nascimento, por testamento, mediante escritura ou 
outro documento público, qualquer que seja a origem da filiação. Parágrafo único. O 
reconhecimento pode preceder o nascimento do filho ou suceder-lhe ao falecimento, se 
deixar descendentes; Art. 27. O reconhecimento do estado de filiação é direito 
personalíssimo, indisponível e imprescritível, podendo ser exercitado contra os pais ou 
seus herdeiros, sem qualquer restrição, observado o segredo de Justiça.” 

155 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Acórdão. Recurso Especial nº 127.541/RS. 
Terceira Turma. Investigação de paternidade de filho adotivo. Recorrente: Marco Túlio 
Menna Barreto de Vilhena. Recorrido: Samanta da Silva Amaral. Relator Min. Eduardo 
Ribeiro. Julgamento em 10 de Abril de 2000. Brasília, DJE 28 ago 2000 Disponível em: 
<https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/8192338/recurso-especial-resp-127541-rs-
1997-0025451-8>. 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/8192338/recurso-especial-resp-127541-rs-1997-0025451-8
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/8192338/recurso-especial-resp-127541-rs-1997-0025451-8
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A partir disso, Olga Jubert Krell afirma que a decisão em comento 

identifica a existência de dois direitos fundamentais que não entrarão em 

rota de colisão: o direito ao conhecimento da identidade genética e o 

direito à identidade familiar, uma vez que não haverá alteração na 

parentalidade do autor da ação. A autora também destaca não existir no 

ordenamento brasileiro qualquer proibição à utilização da ação de 

investigação de paternidade por uma pessoa concebida através de RHA 

heteróloga com o intuito de conhecer sua origem genética.156 

O objetivo desta ação seria apenas o conhecimento da identidade, 

não havendo que pleitear qualquer direito típico da paternidade em face 

do doador, conforme já analisado anteriormente. Nas palavras de Olga 

Jubert Krell: “significa dizer que, em ação própria, não se busca o estado 

de filho – por intermédio de ação de investigação de paternidade – mas, 

sim, o direito ao conhecimento de sua origem genética.” 157 

Há críticas ao uso da ação de investigação de paternidade para 

este fim pois seria intrínseco a essa ação a alteração no estado de 

filiação. Ou seja, em caso de procedência total, ela necessariamente 

modificaria o status das partes envolvidas, que passariam a ser pai ou 

mãe e filho (a). Paulo Luiz Netto Lôbo entende que, uma vez que a 

pessoa gerada não pode exigir os dados genéticos com o escopo de 

atribuição de paternidade, o uso da ação de investigação de paternidade 

seria inadequado.158 

Flávio Tartuce também vai criticar o uso da ação de investigação 

de paternidade por pessoas geradas por técnicas de RHA, lembrando do 

Enunciado 101 da I Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça 

Federal, o qual dispõe que não existe formação de vínculo entre genitor 

                                                 

156 KRELL, Olga Jubert, op. cit., p. 185. 

157 Idem, p. 187. 

158 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Princípio jurídico da afetividade na filiação. In: PEREIRA, 
Rodrigo da Cunha. A família na travessia do Milênio. Belo Horizonte: Del Rey. 2000. p. 
247.  
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biológico e pessoa gerada, de modo que não seria possível utilizar tal 

procedimento judicial.159  

Destaca-se uma terceira opção, criação recente, que tem ganhado 

destaque e que pode vislumbrar uma solução para o caso apresentado. 

4.3.4 A investigação de ascendência genética  

 
Construção doutrinária, também é chamada de investigação de 

origem ancestral ou de investigação de origem genética. Cabe diferenciá-

la da ação de investigação de paternidade. Ao passo que a esta tem seus 

fundamentos no direito de família, e a ação de investigação de 

ascendência genética tem embasamento nos direitos da personalidade. 

Além disso, a primeira teria como objetivo a constituição de um estado de 

filiação, com todos os direitos pessoais e patrimoniais dele decorrentes. 

Por sua vez, a segunda, uma vez que o autor já possuiria uma relação 

paterno-filial, não haveria essa persecução pela formação de uma relação 

filial, mas apenas o conhecimento da sua ascendência genética. Desta 

forma, não seria possível a pessoa gerada fazer qualquer pedido em 

relação a alimentos ou a direitos hereditários. Nas palavras de Cristiano 

Chaves e Nelson Rosenvald, “promove-se, então, a definitiva distinção 

entre os conceitos de pai (quem cria) e genitor (quem procria, gera).”160 

Ressalta-se também a lição de Fredie Didier Júnior:161 

                                                 
159 Cabe dar especial atenção às palavras do autor: “nas hipóteses de técnica de 
reprodução assistida heteróloga, prevalece o entendimento de impossibilidade de quebra 
de sigilo do doador do material genético, mesmo nos casos de desamparo do filho. 
Nesse sentido, o Enunciado n. 111 do CJF/STJ, da I Jornada de Direito Civil, que prevê 
o fundamento para tal conclusão: “A adoção e a reprodução assistida heteróloga 
atribuem a condição de filho ao adotado e à criança resultante de técnica conceptiva 
heteróloga; porém, enquanto na adoção haverá o desligamento dos vínculos entre o 
adotado e seus parentes consanguíneos, na reprodução assistida heteróloga sequer 
será estabelecido o vínculo de parentesco entre a criança e o doador do material 
fecundante”. Assim, não cabe eventual ação de investigação de paternidade contra o 
doador, inclusive para se pleitear alimentos ou direitos sucessórios do último.” 
TARTUCE, Flávio, op. cit, p. 1367. 

160 FARIAS, Cristiano Chaves; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil. Volume 6: 
Famílias. 7ª ed. São Paulo: Atlas. 2015. p. 614 e 615. 
161 DIDIER, Fredie Jr; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de 
Direito Processual Civil. Volume 2: Teoria da Prova, Direito Probatório, Decisão, 
Precedente, Coisa Julgada e Tutela Provisória. 10ª Ed. Salvador: Juspodivm. 2015. p. 60 
e 61. 
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É preciso distinguir a ação de investigação de 
paternidade/maternidade, cujo objetivo é o de, após 
reconhecer o vínculo de filiação, constituir o vínculo 
jurídico da paternidade/maternidade, da ação de 
investigação de ascendência genética, que é aquela em 
que o demandante quer investigar apenas se o réu é ou 
não o seu genitor, sem que se estabeleça entre eles o 
vínculo da filiação. 

Quanto à natureza da sentença prolatada no bojo desta ação, 

Fredie Didier Júnior, ressalta que não se trataria de ação declaratória, 

mas apenas de uma prestação de fazer, qual seja, realizar o exame de 

DNA.162 Já Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald entendem que a 

sentença teria natureza declaratória, uma vez que se presta apenas à 

descortinar a origem genética, obtendo dados particulares do doador, não 

podendo, inclusive, ser levada ao cartório de registro civil, uma vez que 

não deve gerar efeitos pessoais e patrimoniais. Os autores ainda 

destacam que o direito de investigação da origem genética é 

personalíssimo, apenas podendo ser exercido pelo titular ao alcançar a 

plena capacidade jurídica, salvo casos excepcionais autorizados 

judicialmente, não sendo o Ministério Público legitimado para ajuizar esta 

ação.163 

Mesmo não havendo expressa previsão legal a respeito da ação de 

investigação de ascendência genética no ordenamento brasileiro, ela 

seria válida diante da relevância dos valores a serem tutelados. Adriana 

Maria de Vasconcelos Feijó afirma que, sendo a Constituição um sistema 

aberto, deve refletir os valores fundamentais da sociedade a que se 

destina, sendo forçoso reconhecermos a existência de direitos 

fundamentais implícitos, como é o caso do direito à identidade genética, 

este decorrente especialmente do princípio da dignidade da pessoa 

humana.164 

Como a ação de investigação de origem ancestral é uma medida 

processual nova e que não possui uma lei reguladora, ainda pairam 

                                                 
162 DIDIER, Fredie Jr; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de, loc. cit. 

163 FARIAS, Cristiano Chaves; ROSENVALD, Nelson, op. cit., p. 616. 

164 FEIJÓ, Adriana Maria de Vasconcelos. A prova pericial no dna e o direito à identidade 
genética.Caxias do Sul: Plenum, 2007. p. 259 
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dúvidas a seu respeito, como, por exemplo, acerca das hipóteses de 

cabimento. A Apelação 70066326026/RS, por exemplo, admitiu a 

possibilidade de ajuizamento da ação de investigação de ascendência 

genética, no entanto, foi desprovida por ausência de interesse de agir, 

uma vez que a autora ajuizou a investigação em face do seu pai registral 

somente para obter certeza a respeito da existência de vínculo biológico 

entre eles, não indicando um possível pai biológico, para a hipótese de 

resultado negativo do exame de DNA, de modo que nenhuma alteração 

em seu registro de nascimento seria realizada. Segue trecho do voto do 

Relator:165 

“Salienta-se que inexiste óbice para exercer o direito de 
ação e investigar as origens, porquanto a investigação 
da verdade biológica (ascendência e descendência 
genética), por serem temas relativos aos direitos 
fundamentais da personalidade, não podem ser 
desconsiderados pelo Poder Judiciário. Sucede que, no 
caso, a falta de interesse de agir da apelante estaria 
consubstanciada no fato de a investigante manter 
vínculo socioafetivo com o pai registral, não pretender 
qualquer retificação ou até mesmo uma investigação de 
suas origens, pois não indica seu suposto pai 
biológico.” 

Percebe-se, então, que, embora já se aceite a possibilidade da 

ação de investigação de ascendência genética, ainda há muito que 

esclarecer e desenvolver para que ela possa vir a tutelar o direito ao 

conhecimento da origem genética da melhor forma possível. 

                                                 
165 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Poder Judiciário. Tribunal de Justiça. Oitava 
Câmara Cível. Apelação Cível nº 70066326026. Fertilização in vitro. Ação de 
investigação de ascendência genética ajuizada contra o pai registral. Apelante: GTN 
(segredo de justiça). Apelado: OJN (segredo de justiça). Relator Desembargador Ricardo 
Moreira Lins Pastl. Julgamento em 12 de Novembro de 2015. Porto Alegre, DJ 17 nov 
2015Disponível em: < https://tj-rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/257173694/apelacao-
civel-ac-70066326026-rs?ref=juris-tabs>. Acesso em: 05/06/2019. 

 

https://tj-rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/257173694/apelacao-civel-ac-70066326026-rs?ref=juris-tabs
https://tj-rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/257173694/apelacao-civel-ac-70066326026-rs?ref=juris-tabs
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5 CONCLUSÃO 

Diante de todo o exposto, há algumas considerações a serem 

feitas. A reprodução humana assistida está cada dia se popularizando 

mais, estando em franca ascensão na sociedade brasileira. As técnicas 

de RHA estão cada vez mais complexas e avançadas. Desta feita, cada 

vez mais mulheres que não poderiam engravidar, estão podendo realizar 

o sonho da maternidade. De indiscutível relevância, esse tipo de 

reprodução assistida hoje, é a resposta que a ciência consegue dar para 

a solução de casos de infertilidade, permitindo que muitas pessoas que 

não conseguiriam ter filhos no passado, tenham a possibilidade de 

conceber uma criança.  No entanto, isso gera consequências jurídicas, e 

a legislação brasileira não está acompanhando esse desenvolvimento 

científico. 

O presente trabalho procurou se debruçar sobre uma questão que 

já tem sido objeto de reflexão por parte de cientistas, juristas, filósofos, 

teólogos, legisladores e tantos quantos são ligados às questões de 

interesse humano. Trata das técnicas de reprodução assistida, 

especialmente as que envolvem o uso de material genético de doadores 

anônimos, com o propósito de efetivar a reprodução humana assistida 

heteróloga. Analisa ainda as normas existentes sobre o tema no Brasil, 

sejam elas pertencentes ao Código Civil de 2002, às Leis de 

Biossegurança, às Resoluções do Conselho Federal de Medicina ou ao 

CNJ, além dos Projetos de Lei a respeito do assunto. Discorre ainda 

sobre os direitos fundamentais que entram em conflito quando ocorre uma 

RHA heteróloga: o direito ao conhecimento da origem genética, o direito à 

saúde e o direito à intimidade. Usando a técnica da proporcionalidade de 

Robert Alexy, é possível avaliar quais direitos devem ser tutelados na 

problemática apresentada. O trabalho também se presta a estudar 

caminhos para fazê-lo, dirimindo o dilema apresentado, apresentando 

propostas de solução através da analogia e da indicação das medidas 

processuais cabíveis. 
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A partir do exposto, foi possível chegar à conclusão de que a 

inexistência de lei em sentido estrito faz com que as relações entre os 

pais, clínica de reprodução assistida e um doador sejam extremamente 

inseguras. Essa mora legislativa faz com que as relações jurídicas 

firmadas por ocasião de uma reprodução humana assistida fiquem 

sujeitas unicamente à interpretação do judiciário a respeito das normas do 

CFM e, mais recentemente, do Provimento nº 52 do CNJ. Esse cenário é 

muito grave, uma vez que se trata de um tema não regulamentado que 

diz respeito a questões existenciais, como a paternidade e a origem 

biológica. 

O ideal seria a edição de um diploma legislativo completo e 

moderno a respeito do tema, que tivesse a força coercitiva necessária 

para dar segurança jurídica às relações originadas por uma RHA. No 

entanto, uma vez que não é o que se tem no presente momento, há que 

se pensar em soluções para as demandas que surgem a cada dia e que 

surgirão no futuro. Inclusive, porque não antecipar se e quando haverá 

uma produção legislativa a respeito do tema.  

Assim, ao se deparar com uma reprodução humana assistida 

heteróloga, percebe-se o conflito entre três direitos fundamentais: o direito 

ao conhecimento da origem genética e o direito à saúde da pessoa 

concebida e o direito à intimidade do doador. Quando confrontados esses 

três direitos diante dos critérios da adequação, necessidade e 

proporcionalidade em sentido estrito, percebe-se que o direito à 

intimidade não pode prevalecer diante dos demais. Primeiramente, 

porque, devido aos avanços da medicina, o conhecimento da identidade 

do seu ascendente genético pode ser necessário para a prevenção ou 

para o melhor tratamento de inúmeras doenças. Após, tem-se que o 

conhecimento da sua origem genética é relevante para assegurar a 

inexistência de impedimentos matrimoniais, de modo que os indivíduos 

não pratiquem incesto de forma inconsciente. Ressalte-se ainda que o 

direito à saúde da pessoa gerada por técnica de RHA pode se converter 

em direito doador anônimo, quando for ele a pessoa doente que necessita 
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encontrar um parente biológico por algum motivo. Por último, pode haver 

a necessidade existencial do conhecimento da sua identidade genética, a 

necessidade de saber a sua origem para melhor poder compreender o 

seu próprio ser. Todos esses argumentos demonstram que esses dois 

princípios devem preponderar em face do direito à intimidade.  

Com isso, chega-se a conclusão que esses direitos devem ser 

efetivados de algum modo prático. A primeira proposta de solução é a 

aplicação analógica do art. 48 do ECA, segundo o qual os adotados 

possuem o direito de vista dos autos da adoção ao completarem a 

maioridade. Argumenta-se pela aplicação analógica deste artigo, no que 

couber. Mas, mesmo assim, se faria necessária uma ação judicial para a 

utilização deste argumento, uma vez que não existem autos de 

reprodução humana assistida. Então, se analisou a possibilidade de uso 

de três ferramentas processuais: o habeas data, a investigação de 

paternidade e a investigação de ascendência genética. Concluiu-se pela 

melhor aplicação da ação de investigação de ascendência genética, pois, 

embora seja uma construção doutrinária, ela não envolve questões 

relativas à parentalidade, mas tem como objeto tão somente a busca pela 

verdade biológica. Embora essa ação já esteja nos tribunais brasileiros, 

ressalta-se que ela ainda é muito recente no ordenamento jurídico, de 

forma que ainda há muito a se desenvolver neste campo a respeito de 

suas características. 

Por fim, concluiu-se que o grande problema no Brasil a respeito da 

reprodução humana assistida como um todo é a falta de diplomas 

legislativos completos a respeito do tema, acarretando numa insegurança 

jurídica que é perigosíssima, uma vez que o campo em questão trabalha 

com direitos fundamentais de maneira intensa. No entanto, uma vez que o 

legislativo esteja se quedando inerte, deve-se fazer o que for possível 

para que os conflitos que venham à tona e que cheguem ao judiciário 

possam ser resolvidos com a melhor técnica possível, sempre zelando 

pela dignidade da pessoa humana.  
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