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RESUMO 

 

 

A questão da reprodução humana tem sido tema de debate desde as civilizações mais 

antigas. Tal discussão passava quase sempre pelo viés religioso ou mitológico. 

Contudo, com o advento das ciências modernas, sobretudo no campo da genética, 

que trouxe esperança a muitos casais com dificuldades em gerar filhos, o problema da 

reprodução humana assistida gerou conflitos de ordem moral e jurídicos. O presente 

trabalho busca então entender tais conflitos e consequentes resoluções.  Para isso, 

abordará o tema à luz do arcabouço jurídico brasileiro, no que se refere a reprodução 

humana heteróloga, o direito da criança concebida por esse método em conhecer a 

sua origem e o que se contrapõe a isso, ou seja, o direito do pai biológico (doador) em 

manter o seu anonimato.  

 

Palavras-chave: reprodução humana assistida, heteróloga, direito do nascituro, 

direito do doador de material genético, conflitos de direitos, jurisprudência. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

O propósito deste trabalho monográfico é analisar a problemática que 

envolve a reprodução humana assistida heteróloga e os direitos personalíssimos da 

criança em conhecer sua origem biológica. 

O avanço da ciência genética tem trazido esperança a muitos casais com 

problemas em gerar filhos, seja por limitações fisico-biológicas, seja pela moderna 

estrutura familiar, como no caso de casais homoafetivos. Os modernos métodos 

artificiais para atenuar os problemas relativos à reprodução, que são as técnicas de 

reprodução assistida, tem tornado muitos sonhos em realidade.  

Acontece que toda evolução ocorrida no seio da sociedade esbarra em 

valores morais, sociais e outros constitucionalmente consagrados. Por um lado, temos 

os direitos relacionados à dignidade da pessoa humana, como o do indivíduo 

conhecer a sua origem social e biológica, sem o que pode estar condenado a 

incompletude existencial.  Por outro lado, o direito individual do doador dos embriões  

ao anonimato, à incomunicabilidade afetiva e aos reflexos patrimoniais. 

Por um lado, o arcabouço jurídico brasileiro lança o seu manto de proteção 

ao nascituro, garantindo-lhe todos os direitos conferidos à pessoa humana, inclusive o 

direito da criança em conhecer a sua origem biológica.  Por outro lado, o autor da 

doação do material genético possui contrato firmado com laboratório, em que lhe é 

assegurado o direito ao anonimato. Ignorar esse direito em favor do primeiro, gera um 

grande conflito, com reflexos afetivos e patrimoniais. 

Essa problemática é contemporânea e ainda não foi contemplada pelo 

direito positivado, embora existam projetos de lei a ser apreciados, jurisprudência e 

estudos sobre o assunto. Como o Direito brasileiro não acompanhou tal evolução, o 

tema em comento tem sido dirimido com base em princípios gerais da legislação 

pátria.  

A exploração dos temas referentes à reprodução medicamente assistida é 

relevante pela sua atualidade. 
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Todavia, tais conflitos estabelecidos estão longe de ser superados e muitas 

questões ainda merecem ser analisadas de maneira profunda sob a ótica da ciência e 

do direito.    

Portanto, este trabalho objetiva analisar o início da problemática da 

reprodução humana assistida heteróloga e também seus reflexos na sociedade, assim 

como os conflitos derivados desta questão, estabelecidos entre o direito da criança 

nascida de tal procedimento e o direito do doador do material genético em manter o 

seu anonimato.  
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CAP. I ABORDAGEM SOBRE REPRODUÇÕES HUMANAS 

ASSISTIDAS  

 

 

 

Este capítulo tem como escopo abordar a questão das reproduções 

humanas assistidas, examinando especificamente as origens, o conceito e a evolução 

histórica. Serão expostas ainda a previsão legal contida nos textos constitucional, 

infraconstitucional e jurisprudencial. Serão examinadas  também as técnicas 

laboratoriais utilizadas na prática das reproduções humanas assistidas. 

 

1.1 Origens, conceito e evolução histórica 

 

Consoante TELLES (2015), a reprodução sexual humana, em alguns 

casos, apresenta obstáculos que impedem a fecundação natural. Dentre as diversas 

causas que impedem a fertilidade, as mais conhecidas são o endurecimento da 

membrana que recobre o óvulo da mulher ou um número limitado de espermatozoides 

de um homem. Este tipo de circunstância e suas limitações naturais faz com que seja 

necessário recorrer a um procedimento artificial: a reprodução assistida, mais 

conhecida como inseminação artificial. Reprodução Assistida é um conjunto de 

técnicas utilizadas por médicos especializados, que tem como principal objetivo tentar 

viabilizar a gestação em mulheres com dificuldades de engravidar.  

Relatos envolvendo a problemática da infertilidade remontam ao início das 

civilizações, sobretudo a Greco-romana e a Hebraica. Exemplos clássicos 

veterotestamentários como a história de Sara, mulher do patriarca Abraão, relatado no 

livro de Gênesis, e de Ana, mãe do profeta Samuel, relatado no livro do profeta de 

nome homônimo, mostram o estigma da infertilidade que pesaram sobre os ombros 

dessas matriarcas. Em face da ordenança “crescei e multiplicai”, a maternidade era 

recebida como uma benção, enquanto a infertilidade como castigo, maldição e 

vergonha.  A solução para tal impossibilidade de gerar filhos era buscada por meio da 

religião. 
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De acordo com TELLES (2015), buscas e experiências científicas com 

reprodução assistida constam da Idade Média. A primeira data em torno de 1300, por 

meio dos relatos de Chevalier, em que Le Bon fez tentativas de reprodução artificial 

em animais, uma técnica imperfeita e primitiva. Ivannof, veterinário, teria sido o 

propulsor da moderna técnica de fecundação artificial. Esta, por sua vez, consistia em 

retirar o sêmen do macho e introduzi-lo, ao mesmo instante, na fêmea, era empregado 

quando estes animais possuíssem dificuldades de reprodução e não conseguissem 

procriar. Foi utilizado em um grande número de animais. Uma operação similar foi 

possível em humanos somente em 1790, através do médico inglês John Hunter, o 

qual realizou-a, com êxito, numa mulher. 

Ainda segundo TELLES (2015), o método era o idêntico adotado pelos 

veterinários no caso de animais. No início do século XX, Pincus publica os primeiros 

resultados acerca da fertilização in vitro, utilizando gametas de coelhos. Porém, o 

grande salto ocorreu em 1944, com a primeira fertilização com êxito do óvulo humano, 

realizada por Rock e Menki. No ano de 1978, os doutores Edwards, Banista e Steptoe, 

viram seus trabalhos glorificados com o nascimento de Louise, o primeiro bebê de 

proveta, através de uma moderna técnica de fecundação in vitro utilizando esperma 

congelado.  

Afirma TELLES (2015) que no ano seguinte esta técnica passa a ser 

amplamente divulgada e passa a ser considerada um método de tratamento para 

casais impossibilitados de gerar filhos naturalmente. Após isso, várias técnicas mais 

modernas começam a surgir na Europa, EUA e Austrália, com uma maior dedicação e 

pesquisa, realizadas por cientistas destes países. No Brasil, a atuação no campo da 

Reprodução Assistida teve início em 1984, com o nascimento do primeiro bebê 

fertilizado em laboratório.  

Modernamente, as técnicas de reprodução humana assistidas podem ser 

reunidas em três grupos. 

No primeiro grupo estão as mais antigas e mais simples - a fecundação se 

dá dentro do corpo da mulher - são chamadas de inseminação artificial.  Caso os 

gametas utilizados na reprodução assistida  sejam do próprio casal, denomina-se de 

inseminação homóloga; caso um ou ambos os gametas sejam obtidos a partir de 

doadores anônimos, denomina-se de inseminação heteróloga.  

No segundo grupo, contêm  as técnicas mais modernas de RA - nas quais 

a fecundação se dá fora do corpo da mulher - que passam pelo procedimento de 
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fertilização in vitro (FIV). Existem diversas variantes técnicas da FIV tais como o GIFT, 

o TV-TEST, o ICSI e o IAIU. As diferenças apontadas por TELLES (2015) entre 

algumas dessas técnicas serão aqui descritas: 

GIFT – Técnica que consiste na transferência do gameta masculino e 

feminino diretamente na tuba uterina da mulher. Essa técnica encontra o apoio da 

Igreja Católica, quando os gametas utilizados são do próprio casal; 

TV-TEST – Técnica que transfere por via vaginal um embrião já formado, 

em estágio pré-nuclear, na altura das tubas uterinas; 

ICSI – É talvez a técnica mais conhecida popularmente, trata da realização 

de uma fertilização in vitro através da inoculação de um espermatozóide no interior de 

um ovócito, seguida da transferência via vaginal do embrião (pré-embrião) formado; 

O IAIU – Ocorre pela colocação via vaginal, de espermatozóides 

diretamente na altura da tuba uterina.  

Segundo TELLES (2015), no terceiro grupo estão as técnicas 

complementares da reprodução assistida são: Doação de óvulos, sêmen, embriões; 

congelamento de material biológico reprodutivo e de embriões; diagnóstico genético 

pré-implantatório, entre outros.  

 

1.2 Previsão legal e técnicas laboratoriais utilizada 

 

A reprodução humana assistida está genericamente  explicitada no artigo 

1.597 do Código Civil Brasileiro/2002, inexistindo legislação específica que 

regulamente as técnicas a serem utilizadas bem como garantias do nascituro desse 

tipo de procedimento e do doador do material genético. 

 

Art. 1.597. 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. 
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Como se vê, o aludido artigo em nada regulamenta a respeito da utilização 

das técnicas de reprodução humana assistida. Assim, em face dessa lacuna, restou 

ao Conselho Federal de Medicina editar resolução que regulou os procedimentos a 

serem adotados e seguidos pelos médicos ao tratar e utilizar essas técnicas. Em 

22/09/2015, o Conselho Federal de Medicina publicou a Resolução 2121/2015, 

formalizando assim uma legislação específica no que diz respeito a Reprodução 

Assistida. Publicou-se ainda uma nota explicativa sobre a referida resolução, 

explicitando a essência dela: 

  

Agir sempre em defesa do aperfeiçoamento das práticas e da obediência aos 

princípios éticos e bioéticos, que ajudarão a trazer maior segurança e eficácia 

a tratamentos e procedimentos médicos. 

 

A aludida resolução trata também da questão ética da reprodução 

humana assistida, pois em seu 5º Princípio Geral dispõe: 

As técnicas de RA não podem ser aplicadas com a intenção de selecionar o 

sexo (presença ou ausência de cromossomo Y) ou qualquer outra 

característica biológica do futuro filho, exceto quando se trate de evitar 

doenças do filho que venha a nascer. 

Quanto a questão ética envolvendo a escolha do sexto da criança 

gerada em laboratório, é o Código de Ética Médica, no Capítulo III, que impõe a 

responsabilidade profissional, artigo 15, e § 2º, que veda ao médico: 

 

Art. 15. Descumprir legislação específica nos casos de transplantes de 

órgãos ou de tecidos, esterilização, fecundação artificial, abortamento, 

manipulação ou terapia genética.  

[...]  

§ 2º O médico não deve realizar a procriação medicamente assistida com 

nenhum dos seguintes objetivos:  

[...]  

III – criar embriões com finalidades de escolha de sexo, eugenia ou para 

originar híbridos ou quimeras. 

 

Existem ainda fortes críticas de estudiosos, quando se trata dos 

denominados “bebês de proveta”, que condenam a manutenção de características 

fenótipas e raciais entre o casal paciente e o filho gerado, sob a alegação de que a 

ciência se esqueceu da naturalidade e simplicidade da criação humana.  O mais 
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exacerbado desses críticos é Luciano Dalvi. 

 

[...] Na verdade o que a ciência pretende a curto prazo é dar uma 

oportunidade aos pais de ‘brincar de Deus’ [...]. Mas, a médio e longo prazo 

tem como objetivo criar um ser humano perfeito sem características 

genéticas negativas e com uma determinação de cor, de estrutura física e de 

inteligência. A ideia é que não nasçam mais pessoas com genes de calvice, 

com baixa estatura e bem desenvolvidos, mas esta pretensão tem o mesmo 

fundamento idealista de Adolf Hitler, que queria criar a raça pura, sem 

imperfeições. Tenho certeza que as imperfeições são parte do ser humano, 

pois ninguém é perfeito e para isso existe a convivência do ambiente, para 

que possamos moldar e aprender que todos têm seus erros e suas 

complicações genéticas e físicas [...] (DALVI, 2008, p. 70-71). 

 

A já citada Resolução 2121, do Conselho Federal de Medicina,   

estabelece também regras no que diz respeito à ovo adoção.  Autoriza  a doação 

compartilhada de óvulos tendo como base o princípio da dignidade humana. Hoje se 

torna possível quando a doadora e receptora possuem problemas para alcançar a 

gravidez e compartilham tanto do material biológico quanto dos custos financeiros que 

envolvem o procedimento. Assim, uma delas doa parte de seus óvulos para a outra, 

observando a idade de 35 anos como limite da doadora.  Esta norma afasta também 

qualquer fim mercantil no uso de tal procedimento. 

Referida Resolução regulamenta ainda a gestação compartilhada em 

união homoafetiva feminina, em que não exista infertilidade. Referido procedimento, 

que já vinha sendo realizado, consiste na implantação de um embrião gerado a partir 

do óvulo de uma das parceiras e a sua consequente transferência para o útero da 

outra. A dúvida que pairava a respeito era de se saber se o procedimento deveria ser 

feito com a doação de óvulo de doadora anônima. Porém como o relacionamento 

homoafetivo já recebeu a homologação legal, nada mais justo do que considerá-lo 

com uma das formas de constituição  de família. 

A tal respeito, é interessante observar que alguns julgados, na esteira 

do avanço científico ora relatado, vêm decidindo no sentido de conferir à convivente o 

reconhecimento da dupla maternidade, figurando ambas no assento do nascimento. 

Na ausência de normatização a respeito, é até aconselhável o ajuizamento de ação 

de registro de nascituro com dupla maternidade para não ter que pleitear 

posteriormente a retificação do registro com a inclusão do nome da segunda mãe. 
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(IBAP – Instituto Biomédico de Aprimoramento Profissional, 2017, on line). 

 

TJ-DF – 20160110175077 – Segredo de Justiça – 0003593-

61.2016.8.07.0016 (TJ-DF) Data de publicação: 14/11/2017  

Ementa: CONSTITUCIONAL E FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE 

FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA COM REGISTRO DE MULTIPARENTALIDADE. 

VÍNCULO BIOLÓGICO PREEXISTENTE. RECONHECIMENTO 

SIMULTÂNEO DO VÍNCULO SOCIOAFETIVO. DUPLA MATERNIDADE. 

POSSIBILIDADE. TESE FIXADA PELO STF COM REPERCUSSÃO GERAL. 

SENTENÇA REFORMADA. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao conceder 

repercussão geral ao tema n. 622, no leading case do RE 898060/SC, 

entendeu que a paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro 

público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante 

baseado na origem biológica, com efeitos jurídicos próprios. 2. Consoante se 

infere do referido julgado, houve uma mudança no entendimento sobre o 

tema da multiparentalidade, em virtude da constante evolução do conceito de 

família, que reclama a reformulação do tratamento jurídico dos vínculos 

parentais à luz do sobreprincípio da dignidade humana (art. 1º , III , da CRFB 

) e da busca da felicidade. 3. In casu, constatada a coexistência de dois 

vínculos afetivos; quais sejam, com os pais socioafetivos e com a mãe 

biológica, não havendo qualquer oposição de nenhuma das partes sobre o 

reconhecimento da multiparentalidade, o seu reconhecimento é medida que 

se impõe. 4. Recurso provido. Sentença reformada.  

Encontrado em: /525 - 14/11/2017 20160110175077 Segredo de Justiça 

0003593-61.2016.8.07.0016 (TJ-DF) JOSAPHA FRANCISCO  

TJ – PA – Apelação 00002504620108140027 (TJ-PA) 

Data de publicação: 27/08/2015  

Ementa: socioafetiva desenvolvida com o pai registral, sobretudo quando 

este não contesta o pedido. Nesse sentido, vejamos o entendimento 

jurisprudencial do C. STJ, senão vejamos: FAMÍLIA. FILIAÇÃO. CIVIL E 

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE 

PATERNIDADE. VÍNCULO BIOLÓGICO. PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. 

IDENTIDADE GENÉTICA. ANCESTRALIDADE. ARTIGOS ANALISADOS: 

ARTS. 326 DO CPC E ART. 1.593 DO CÓDIGO CIVIL . 1. Ação de 

investigação de paternidade ajuizada em 25.04.2002. Recurso especial 

concluso ao Gabinete em 16/03/2012. 2. Discussão relativa à possibilidade 

do vínculo socioafetivo com o pai registrário impedir o reconhecimentoa5 da 

paternidade biológica. 3. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC , quando o 

tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e precisa sobre a questão 

posta nos autos. 4. A maternidade/paternidade socioafetiva tem seu 
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reconhecimento jurídico decorrente da relação jurídica de afeto, 

marcadamente nos casos em que, sem nenhum vínculo biológico, os pais 

criam uma criança por escolha própria, destinando-lhe todo o amor, ternura e 

cuidados inerentes à relação pai-filho. 5. A prevalência da 

paternidade/maternidade socioafetiva frente à biológica tem como principal 

fundamento o interesse do próprio menor, ou seja, visa garantir direitos aos 

filhos face às pretensões negatórias de paternidade, quando é inequívoco (i) 

o conhecimento da verdade biológica pelos pais que assim o declararam no 

registro de nascimento e (ii) a existência de uma relação de afeto, cuidado, 

assistência moral, patrimonial e respeito, construída ao longo dos anos. 6. Se 

é o próprio filho quem busca o reconhecimento do vínculo biológico com 

outrem, porque durante toda a sua vida foi induzido a acreditar em uma 

verdade que lhe foi imposta por aqueles que o registraram, não é razoável 

que se lhe imponha a prevalência da paternidade socioafetiva, a fim de 

impedir sua pretensão. 7. O reconhecimento do estado de filiação constitui 

direito personalíssimo, indisponível...  

 

Técnicas de reprodução humana assistida  

Segundo o Instituto Biomédico de Aprimoramento Profissional, as 

técnicas de reprodução humana assistida podem ser dividas em dois grupos, as mais 

simples e as mais complexas. A primeira subdivide-se em coito programado e 

inseminação intrauterina. Enquanto as do segundo grupo subdividem-se em 

fertilização in vitro e injeção intracitoplasmática de espermatozoides. 

A Simples de Coito Programado é uma técnica simples. Esta técnica 

consiste na estimulação leve da ovulação por medicamentos e controles ecográficos 

regulares no intuito de conhecer o número de folículos presentes nos ovários e de 

programar o momento adequado para manter relações sexuais. 

A Simples de Inseminação Intrauterina (ou Artificial) é uma técnica 

extremamente simples que se define como o depósito de espermatozoides de 

maneira não natural no aparelho reprodutor feminino. Esta implantação é feita no 

momento próximo à ovulação. Esse período exato proporciona mais chances de 

formação do embrião. Para a realização da técnica é necessário contar com a 

integridade anatômica de pelo menos uma tuba uterina e uma boa concentração de 

espermatozoides móveis. 

A inseminação intrauterina compreende diversas etapas. A primeira é a 

estimulação da ovulação para alcançar o desenvolvimento de vários folículos 
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conjuntamente com o monitoramento ecográfico. Este controle permite conhecer o 

número e tamanho dos folículos à medida que estes vão se desenvolvendo. Após os 

folículos alcançarem certo tamanho, aplica-se uma injeção de HCG que permite 

chegar à completa maturidade e à ovulação. Aproximadamente 36 horas depois desta 

aplicação pode ser efetuada a inseminação. Para isso, é preciso que o par entregue 

uma amostra do sêmen ou este material seja conseguido através de uma doação. 

Posteriormente, o sêmen é processado com o objetivo de separar os espermatozoides 

de boa qualidade e estes serão depositados na cavidade uterina mediante um cateter 

fino.(IBAP – Instituto Biomédico de Aprimoramento Profissional, 2017, p.83) 

As técnicas de alta complexidade são divididas em duas.  

Segundo o referido Instituto (IBAP, 2017), a Fertilização In Vitro é uma 

das técnicas de fertilização mais usadas. A fertilização do óvulo pelo espermatozoide 

é feita em um ambiente artificial, o laboratório. No entanto, o processo de fertilização é 

totalmente natural, já que são colocados milhares de espermatozoides ao redor do 

óvulo, que é penetrado naturalmente por um deles. Desta forma são gerados os 

embriões. Eles são mantidos no laboratório entre dois e cinco dias e posteriormente 

são transferidos à cavidade uterina por meio de um fino cateter. 

A técnica foi desenvolvida inicialmente para o tratamento da 

infertilidade causada devido à obstrução das tubas. Com o decorrer do tempo, as 

indicações foram sendo ampliadas e possibilitou-se a incorporação de casos nos 

quais existe dificuldade no encontro entre óvulo e espermatozoides.(IBAP – Instituto 

Biomédico de Aprimoramento Profissional, 2017, p. 108) 

A Fertilização In Vitro tem ocasionado a possibilidade de gravidez em 

casos onde incidem fatores masculinos, endometriose, problemas imunológicos, 

esterilidade sem causa aparente. Além disso, houve a incorporação de alguns 

procedimentos como a criopreservação embrionária, técnicas de micromanipulação, 

recuperação de espermatozoides, oocultura, assisted hatching, diagnóstico genético 

preimplantação, entre outros procedimentos.(IBAP – Instituto Biomédico de 

Aprimoramento Profissional, 2017, p.115) 

Os passos da Fertilização In Vitro incluem a hiperestimulação ovárica 

controlada e o monitoramento ecográfico da ovulação, a recuperação dos ovócitos, a 

fertilização e a cultura embrionária, a transferência dos embriões ao útero e a 

manutenção na fase luteínica.(IBAP – Instituto Biomédico de Aprimoramento 

Profissional, 2017, p.121) 
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A segunda técnica complexa é a Injeção Intracitoplasmática de 

Espermatozoides (ICSI). É feita pela injeção de um único espermatozoide no interior 

do óvulo. Para a realização desta técnica efetua-se um procedimento semelhante ao 

descrito na Fertilização In vitro. Contudo, na etapa de fertilização, no lugar de ser feita 

a incubação dos espermatozoides com o óvulo, é injetado um espermatozoide no 

interior do gameta feminino (óvulo).(IBAP – Instituto Biomédico de Aprimoramento 

Profissional, 2017, p. 135) 

Esta técnica desenvolveu diversas possibilidades terapêuticas, em 

especial para a esterilidade conjugal de origem masculina. Até pouco tempo atrás, 

homens tinham como opções a adoção, a inseminação com sêmen de um banco ou a 

resignação de não poder ter filhos, com a ICSI há chances destes homens gerarem 

filhos. (IBAP – Instituto Biomédico de Aprimoramento Profissional, 2017, p. 143). 

Restou, portanto, evidenciada a importância do estudo das técnicas 

de reprodução humana assistida, já que vai ao encontro do anseio de muitas 

mulheres e homens com problemas de esterilidade.  Explicitou-se também a 

necessidade pela busca de legislação que normatize tais tecnas e estabeleça direitos 

e deveres das partes envolvidas, para que o mesmo avanço científico que trouxe a 

felicidade a muitos lares, não gere no futuro conflitos e batalhas jurídicas indesejáveis.   
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CAP. II DIREITOS PERSONALÍSSIMOS DOS EMBRIÕES 

CRIOPRESERVADOS 

 

No presente capítulo, será apresentado conceito de direito personalíssimo, 

relacionando tal direito especificamente aos embriões crio preservados.  Ressalta-se 

que é de suma importância buscar também o entendimento das garantias legais, bem 

como posicionamento do STF sobre esta matéria. 

Outra questão relevante a se colocar em comento é a destinação dos 

embriões não utilizados na fecundação in vitro. 

 

 

2.1 Conceitos e garantias legais 

 

Antes de abordar o direito personalíssimo dos embriões criopreservados 

especificamente, convém expor conceitos de pessoa, de personalidade civil e de 

direitos personalíssimos à luz da legislação brasileira. 

O Código Civil Brasileiro, em seu artigo primeiro, define o conceito de 

pessoa: “Art. 1º. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil.” 

Depreende-se então de tal instituto que possui personalidade jurídica toda 

pessoa capaz de exercer os atos da vida civil plenamente, sendo sujeito de direitos e 

possuidor de obrigações na ordem civil. 

Quanto ao surgimento da personalidade civil, o artigo segundo do mesmo 

diploma legal assim prevê: “Art. 2º A personalidade civil da pessoa começa do 

nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do 

nascituro.” 

Segundo Maria Helena Diniz, constata o nascimento com vida a técnica da 

docimasia respiratória, que consiste em colocar o pulmão do recém-nascido em água 

a temperatura de 15 a 20 graus para ver se ele flutua, indicando a presença de ar e a 

consequente respiração. (DINIZ, Maria Helena. Código Civil Anotado. 16ª ed. SP. 

2012). 

Avançando no entendimento do referido artigo, insta salientar o que é 
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nascituro e quando se dá a concepção. 

O sentido etimológico de nascituro vem do latim nasciturus, significando 

aquele que ainda não nasceu, explicitando portanto uma expectativa, qual seja, que 

há de nascer. (CHAVES, Maria Cláudia. 2014, p.28). 

Precisar o momento da concepção tem levantado muitos debates.  

Contudo, a doutrina majoritária tem considerado como momento da concepção o 

embrião já fixado na parede do útero materno, fenômeno conhecido como nidação. 

(GUIMARÃES, Luis Paulo Coutrim. 2017. p.28) 

Quanto aos direitos personalíssimos, estes tem como núcleo a dignidade 

da pessoa humana, que é um fundamento da República Federativa do Brasil, previsto 

no artigo primeiro da nossa Carta Magna. Envolvem tais direitos a proteção integral da 

pessoa, como a preservação da integridade física, moral e intelectual. ( SARLET, Ingo 

Wolfgang. Curso de Direito Constitucional. 2ª Edição. 2013) 

Parece estar explícito no artigo 2º do CC que os direitos personalíssimos 

protegem o ser a partir do seu nascimento com vida. No entanto, tal interpretação tem 

gerado discussões e três teorias para explicar o fenômeno da personalidade jurídica. 

A primeira teoria é denominada de Teoria Natalista. Os defensores desta 

teoria vão ao encontro de um entendimento literal do texto do diploma legal acima 

citado, lecionando que a personalidade jurídica e os consequentes direitos 

personalíssimos são adquiridos apenas com o nascimento com vida. Não é adotada 

pela maioria dos doutrinadores e sofre severas críticas, como a seguinte: 

 

[...] a teoria natalista nega ao nascituro até mesmo os seus direitos 

fundamentais, relacionados com a sua personalidade, caso do direito à vida, 

à investigão de paternidade, aos alimentos, ao nome e até à imagem.  Flávio 

Tartuce (Manual de Direito Civil, 2013, página 79). 

 

A segunda teoria existente é conhecida como Teoria da Personalidade 

Condicional. Entendem os que advogam esta teoria que o nascituro tem determinados 

direitos personalíssimos, porém está sujeito a uma condição suspensiva, isto é, o 

nascimento com vida. O que difere a teoria natalista com a da personalidade 

condicional, que a primeira nega qualquer direito ao nascituro, enquanto a segunda 

resguarda a ele os direitos, desde que nasça com vida. (TARTUCE, Flávio. Manual de 

Direito Civil – Volume Único. 4ª ed. São Paulo – SP). 

A terceira teoria foi denominada de Teoria Concepcionista. Em síntese, os 
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defensores desta teoria advogam que o nascituro é uma pessoa humana e como  tal 

tem todos os direitos resguardados pela lei. (TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil 

– Volume Único. 4ª ed. São Paulo – SP) 

A maioria dos doutrinadores adotam o referido entendimento, que foi 

corroborado por julgamentos do STJ. 

A questão foi abordada também na 1ª Jornada do Direito Civil, ficando 

registrado no artigo segundo, in verbis:   

 

Art. 2º: a proteção que o Código defere ao nascituro alcança o natimorto no 

que concerne aos direitos da  personalidade, tais como nome, imagem e 

sepultura. 

 

 

Depreende-se, portanto, das referidas citações da legislação 

infraconstitucional que o direito do embrião criopreservado está garantido tanto 

quando para o ser nascido com vida. 

 

 

2.2. Posicionamentos do STF 

 

 

A questão dos direitos dos embriões excedentários chegou ao Supremo 

Tribunal Federal por meio de Ação Direta de Inconstitucionalidade de número 3510, na 

qual se confrontou o artigo 5º da Lei 11.105, de 24/03/2005, com a Carta Magna, 

proposta pelo Ministério Público Federal. 

 

Tal ação foi julgada improcedente, mantendo-se, portanto, o texto da Lei 

11.105/2005. Interessa-nos aqui o que resultou de tão importante discussão sobre os 

direitos dos embriões excedentários.  

 

CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DE 

BIOSSEGURANCA. IMPUGNAÇÃO EM BLOCO DO ART. 5º DA LEI Nº 

11.105, DE 24 DE MARÇO DE 2005 (LEI DE BIOSSEGURANCA). 

PESQUISAS COM CÉLULAS-TRONCO EMBRIONÁRIAS. INEXISTÊNCIA 

DE VIOLAÇÃO DO DIREITO À VIDA. CONSITUCIONALIDADE DO USO DE 
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CÉLULAS-TRONCO EMBRIONÁRIAS EM PESQUISAS CIENTÍFICAS PARA 

FINS TERAPÊUTICOS. DESCARACTERIZAÇÃO DO ABORTO. NORMAS 

CONSTITUCIONAIS CONFORMADORAS DO DIREITO FUNDAMENTAL A 

UMA VIDA DIGNA, QUE PASSA PELO DIREITO À SAÚDE E AO 

PLANEJAMENTO FAMILIAR. DESCABIMENTO DE UTILIZAÇÃO DA 

TÉCNICA DE INTERPRETAÇÃO CONFORME PARA ADITAR À LEI DE 

BIOSSEGURANCA CONTROLES DESNECESSÁRIOS QUE IMPLICAM 

RESTRIÇÕES ÀS PESQUISAS E TERAPIAS POR ELA VISADAS. 

IMPROCEDÊNCIA TOTAL DA AÇÃO. I - O CONHECIMENTO CIENTÍFICO, A 

CONCEITUAÇÃO JURÍDICA DE CÉLULAS-TRONCO EMBRIONÁRIAS E 

SEUS REFLEXOS NO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 

DE BIOSSEGURANCA.  

(STF - ADI: 3510 DF, Relator: Min. AYRES BRITTO, Data de Julgamento: 

29/05/2008, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-096 DIVULG 27-05-

2010 PUBLIC 28-05-2010 EMENT VOL-02403-01 PP-00134) 

O aludido Tribunal definiu células-tronco embrionárias como células 

contidas em agrupamento de outras células, que podem ser encontradas em cada 

embrião humano de até 14 dias. Diferenciou-se que embriões a que se chega por 

efeito de manipulação humana em ambiente extracorpóreo, ou seja, produzidos 

laboratorialmente ou “in vitro”, e não espontaneamente, ou “in vida”. Neste caso, 

afirmaram os eminentes ministros, que não caberia ao Supremo Tribunal Federal 

decidir sobre qual das duas formas de pesquisa, isto é, a in vitro ou a in vida, seria a 

mais promissora. 

O Ministro Celso de Mello, em seu pronunciamento, esclareceu que a 

pesquisa científica com células-tronco embrionárias, tem como escopo o desafio de 

buscar a cura de patologias e traumatismos que limitam, atormentam, infelicitam, 

desesperam e degradam a vida de parte significativa da população. Ilustrou isto 

citando exemplos de enfermidades como atrofias espinhais progressivas, distrofias 

musculares, esclerose múltipla e a lateral amiotrófica, as neuropatias e as doenças do 

neurônio motor.  

Comentando a Lei de Biossegurança, a citado Ministro explicou que esta 

lei traz uma disposição mais firme para encurtar caminhos que possam levar à 

superação do infortúnio alheio, estando em consonância com o ordenamento 

constitucional, o qual traz como valores supremos a liberdade, a segurança, o bem-

estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, instituindo uma sociedade mais 

fraterna.  
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Advogou o Ministro do Egrégio Tribunal que ao admitir e regular o uso de 

embriões congelados “in vitro”, a Lei de Biossegurança contribuiu para o contexto de 

solidariedade, inexistindo, portanto, na Lei em comento, quaisquer ofensas ao direito à 

vida e à dignidade da pessoa humana. 

Discursou ainda Celso de Mello que, embora o texto constitucional não 

disponha sobre o início da vida humana ou precisamente o instante em que ela 

começa, Carta Magna lança o seu manto de proteção ao indivíduo pessoa.  Tal 

mutismo constitucional foi superado na legislação ordinária. Entende-se que na 

legislação infraconstitucional está assentado que “o embrião é o embrião, o feto é o 

feto e a pessoa humana é a pessoa humana”.  Nesse sentido, o embrião não é uma 

vida a caminho de outra vida virginalmente nova, porquanto lhe faltam possibilidades 

de ganhar as primeiras terminações nervosas, sem as quais o ser humano não tem 

factibilidade como projeto de vida autônoma e irrepetível.  O Direito infraconstitucional 

protege por modo variado cada etapa do desenvolvimento biológico do ser humano. 

Seguindo esse raciocínio, Celso de Mello entende que os movimentos da 

vida humana anteriores ao nascimento são objeto de proteção pelo direito comum. O 

embrião pré-implantado é um bem a ser protegido. 

O eminente Ministro Joaquim Barbosa, na aludida ADI, declarou que a 

decisão por uma descendência ou filiação exprime um tipo de autonomia da vontade 

individual que a própria Constituição rotula como “direito ao planejamento familiar”, 

fundamentado este nos princípios igualmente constitucionais da “dignidade da pessoa 

humana” e da “paternidade responsável”.  Portanto, a opção do casal por um processo 

“in vitro” de fecundação artificial de óvulos é implícito direito de idêntica matriz 

constitucional.  

O argumento do Ministério Público na aludida ação resumiu-se, 

principalmente, na defesa da vida como direito inato do embrião, ainda que seja o 

excedentário e mantido in vitro. Evocou-se ainda o princípio da dignidade da pessoa 

humana e o da isonomia, defendendo-se que o direito à vida é premissa que deve ser 

aplicada a todos, inclusive aos embriões criopreservados. 

Advogou ainda o nobre representante do MPF que o início da vida se dá 

com a concepção e que não há de se fazer distinção entre embrião fecundado in vitro 

e não introduzido no útero da mãe, embrião fecundado de modo natural e embrião 

fecundado in vitro e introduzido no útero materno, e que todos eles deveriam ser 

alcançados pelo direito fundamental à vida, à dignidade da pessoa humana e à 
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isonomia. 

É evidente que o objeto principal da ação em comento era o uso em 

pesquisas de células-tronco embrionárias, todavia, para chegar à conclusão, a Corte 

Suprema passou pela discussão dos direitos do nascituro e dos embriões 

criopreservados. 

Os argumentos do representante do MPF não alcançaram êxito, pois a 

maioria votou pela improcedência da ação, entendendo que o artigo 5º da Lei de 

Biossegurança não fere o direito à vida e a dignidade da pessoa humana, no entanto, 

restou claro e evidente a confirmação do entendimento da legislação civilista sobre os 

direitos do nascituro.  

Na manifestação do Ministro Barroso, foi definido o conceito de nascituro 

e de embrião: “o embrião do qual falamos não é pessoa, porque não nasceu, e 

também não é nascituro porque não está implantado no útero materno e seu 

nascimento não é um fato certo. Pelo contrário. O embrião que está congelado há 

mais de três anos jamais será implantado no útero materno”. No entanto, outro 

Ministro reconheceu o direito à vida e à dignidade da pessoa humana em tais 

situações,    in verbis: 

 

O relator reconheceu, por outro lado, que o princípio da dignidade da pessoa 

humana admitiria transbordamento e que, no plano da legislação 

infraconstitucional, essa transcendência alcançaria a proteção de tudo que se 

revelasse como o próprio início e continuidade de um processo que 

desaguasse no indivíduo-pessoa, citando, no ponto, dispositivos da Lei 

10.406/2002 (Código Civil), da Lei 9.434/97, e do Decreto-lei 2.848/40 

(Código Penal), que tratam, respectivamente, dos direitos do nascituro, da 

vedação à gestante de dispor de tecidos, órgãos ou partes de seu corpo vivo 

e do ato de não oferecer risco à saúde do feto, e da criminalização do aborto, 

ressaltando, que o bem jurídico a tutelar contra o aborto seria um organismo 

ou entidade pré-natal sempre no interior do corpo feminino. Aduziu que a lei 

em questão se referiria, por sua vez, a embriões derivados de uma 

fertilização artificial, obtida fora da relação sexual, e que o emprego das 

células-tronco embrionárias para os fins a que ela se destina não implicaria 

aborto. Afirmou que haveria base constitucional para um casal de adultos 

recorrer a técnicas de reprodução assistida que incluísse a fertilização in 

vitro, que os artigos 226 e seguintes da Constituição Federal disporiam que o 

homem e a mulher são as células formadoras da família e que, nesse 

conjunto normativo, estabelecer-se-ia a figura do planejamento familiar, fruto 
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da livre decisão do casal e fundado nos princípios da dignidade da pessoa 

humana e da paternidade responsável (art. 226, § 7º), inexistindo, entretanto, 

o dever jurídico desse casal de aproveitar todos os embriões eventualmente 

formados e que se revelassem geneticamente viáveis, porque não imposto 

por lei (CF, art. 5º, II) e incompatível com o próprio planejamento familiar. 

ADI 3510/DF, rel. Min. Carlos Britto, 28 e 29.5.2008. (ADI-3510)  

 

Com tal manifestação da egrégia Corte, não restou dúvida que o 

arcabouço jurídico brasileiro lança o seu manto de proteção ao nascitura e garante o 

processo de fertilização “in vitro” e “in vida” como direito reconhecidamente manifesto 

a todos os casais que dele quiser lançar mão. 

 

3.2. O Destino dos Embriões Excedentes 

 

A questão dos embriões excedentes também foi levantada na supracitada 

ADI. O eminente ministro Roberto Barroso colocou a questão com a seguinte 

interrogação: “O que fazer com os embriões que já existem e estão congelados há 

mais de três anos? É melhor deixá-los perenemente congelados até o momento do 

descarte ou é melhor destiná-los à pesquisa científica, permitindo que eles tenham o 

fim digno de contribuir para a ciência, para a diminuição do sofrimento de muitas 

pessoas e para salvar vidas?”  Depois completa: “A declaração de 

inconstitucionalidade da lei não irá modificar em absolutamente nada o destino desses 

embriões. Eles continuarão congelados, continuarão fora do útero materno e 

continuarão a não representar uma vida em potencial “. 

Ao julgar improcedente a ação, ficou definido, na ocasião, que os 

embriões excedentes de procedimentos de fertilização in vitro e que sejam inviáveis 

ou que estejam congelados há mais de três anos, poderão ser utilizados em 

pesquisas em células-tronco. Conforme previsto na lei questionada, ficou proibido a 

clonagem humana, seja terapêutica, seja reprodutiva, proibindo também o comércio 

ou descarte de embriões.  

Não restou dúvida, portanto, que os direitos personalíssimos do nascituro 

estão tutelados tanto pela Lei Magna quanto pela legislação infraconstitucional, bem 

como por entendimento firmado pelo Supremo  

Tribunal Federal. 

 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=3510&classe=ADI&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
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CAP. III CONTROVÉRSIAS NAS REPRODUÇÕES ASSISTIDAS 

 

Neste capítulo, será confrontado o direito personalíssimo do nascituro 

em conhecer a sua origem biológica com o direito do doador ao anonimato. 

Tal conflito será analisado à luz da legislação vigente bem como de 

julgados e entendimentos jurisprudenciais. 

 

 

3.1 O direito personalíssimo de conhecer a origem e o anonimato do doador 

 

Já restou suficientemente demonstrado que, segundo as legislações 

constitucional, infraconstitucional e jurisprudencial, os direitos personalíssimos 

alcançam desde o nascituro, o seu nascimento com vida e até sua extinção, com a 

morte. 

Segundo lição de Sílvio Rodrigues, não se pode “conceber um indivíduo 

que não tenha direito à vida, à liberdade física ou intelectual, ao seu nome, ao seu 

corpo, à sua imagem e àquilo que crê ser sua honra.” (RODRIGUES, Sílvio. 2003. 

Direito Civil – Parte Geral. 34ª ed. São Paulo. pg.61).  

O Código Civil Brasileiro, em seu artigo 11, adjetiva tais direitos como: 

Art. 11. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade 

são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer 

limitação voluntária. 

No tocante à criança e ao adolescente, a Lei 8.069/1990, explicita o 

direito do adotado de conhecer a sua origem biológica, in verbis: 

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. (Redação dada pela 

Lei nº 12.010, de 2009) Vigência. Parágrafo único. O acesso ao processo de 

adoção poderá ser também deferido ao adotado menor de 18 (dezoito) anos, 

a seu pedido, assegurada orientação e assistência jurídica e psicológica. 

(Incluído pela Lei nº 12.010, 2de 2009) Vigência  

Não resta dúvida de que o conhecimento de sua origem, inclusive a 

biológica, é uma das condições essenciais para a construção da subjetividade do ser 

humano. Como se vê nas citações acima, o arcabouço jurídico pátrio garante esse 
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direito, repelindo qualquer obstáculo posto para dificultar a concretização de tal 

garantia fundamental. 

Existe ainda corrente doutrinária que defende tal entendimento. Para 

ela, o direito ao conhecimento da ascendência genética é visto como um direito 

fundamental de qualquer ser humano, e como direito personalíssimo é indisponível e 

intransferível. O doutrinador Alice Frajndlich, em seu trabalho, defende que: 

O direito ao conhecimento da origem genética é personalíssimo e, por 

conseguinte, indisponível e irrenunciável. O direito à identidade genética, 

baseado no princípio da dignidade da pessoa humana, busca positivação e 

normatização como um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito 

(FRAJNDLICH, 2011, p. 11). 

 

Outro estudioso, Paulo Lôbo, afirma que: 

 

Toda pessoa tem direito fundamental, na espécie direito da personalidade, de 

vindicar sua origem biológica para que, identificando seus ascendentes 

genéticos, possa adotar medidas preventivas para a preservação da saúde 

e, a fortiori, da vida. Esse direito é individual, personalíssimo, não 

dependendo de ser inserido em relação de família para ser tutelado ou 

protegido (LÔBO, 2003, p.52-53). 

 

Recentemente, alguns tribunais brasileiros têm quedado ao imperativo 

dos artigos 22, 48 e 100 do Estatuto da Criança e do Adolescente, concedendo aos 

nascidos da RHA  o direito de registro de seu nome ostentando o nome do doador. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE REGISTRO DE NASCIMENTO 

DEDUZIDO POR CASAL HOMOAFETIVO, QUE CONCEBEU O BEBÊ POR 

MÉTODO DE REPRODUÇÃO ASSISTIDA HETERÓLOGA, COM 

UTILIZAÇÃO DE GAMETA DE DOADOR ANÔNIMO. DECISÃO QUE 

ORDENOU A CITAÇÃO DO LABORATÓRIO RESPONSÁVEL PELA 

INSEMINAÇÃO E DO DOADOR ANÔNIMO, BEM COMO NOMEOU 

CURADOR ESPECIAL À INFANTE. DESNECESSÁRIO TUMULTO 

PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE LIDE OU PRETENSÃO RESISTIDA. 

SUPERIOR INTERESSE DA CRIANÇA QUE IMPÕE O REGISTRO PARA 

CONFERIR-LHE O STATUS QUE JÁ DESFRUTA DE FILHA DO CASAL 

AGRAVANTE, PODENDO OSTENTAR O NOME DA FAMÍLIA QUE LHE 

CONCEBEU. 

1. Por tratar-se de um procedimento de jurisdição voluntária, onde sequer há 

lide, promover a citação do laboratório e do doador anônimo de sêmen, bem 
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como nomear curador especial à menor, significaria gerar um desnecessário 

tumulto processual, por estabelecer um contencioso inexistente e 

absolutamente desarrazoado. 

2. Quebrar o anonimato sobre a pessoa do doador anônimo, ao fim e ao 

cabo, inviabilizaria a utilização da própria técnica de inseminação, pela falta 

de interessados. É corolário lógico da doação anônima o fato de que quem 

doa não deseja ser identificado e nem deseja ser responsabilizado pela 

concepção havida a partir de seu gameta e pela criança gerada. Por outro 

lado, certo é que o desejo do doador anônimo de não ser identificado se 

contrapõe ao direito indisponível e imprescritível de reconhecimento do 

estado de filiação, previsto no art.22 do ECA. Todavia, trata-se de direito 

personalíssimo, que somente pode ser exercido por quem pretende 

investigar sua ancestralidade – e não por terceiros ou por atuação judicial de 

ofício. 

3. Sendo oportunizado à menor o exercício do seu direito personalíssimo de 

conhecer sua ancestralidade biológica mediante a manutenção das 

informações do doador junto à clínica responsável pela geração, por 

exigência de normas do Conselho Federal de Medicina e da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária, não há motivos para determinar a citação 

do laboratório e do doador anônimo para integrar o feito, tampouco para 

nomear curador especial à menina no momento, pois somente a ela cabe a 

decisão de investigar sua paternidade. 

4. O elemento social e afetivo da parentalidade sobressai-se em casos como 

o dos autos, em que o nascimento da menor decorreu de um projeto parental 

amplo, que teve início com uma motivação emocional do casal postulante e 

foi concretizado por meio de técnicas de reprodução assistida heteróloga. 

Nesse contexto, à luz do interesse superior da menor, princípio consagrado 

no art. 100, inciso IV, do ECA, impõe-se o registro de nascimento para 

conferir-lhe o reconhecimento jurídico do status que já desfruta de filha do 

casal agravante, podendo ostentar o nome da família que a concebeu. 

DERAM PROVIMENTO. UNÂNIME.  

(TJ-RS - AI: 70052132370 RS , Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Data de 

Julgamento: 04/04/2013, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 09/04/2013) 

DIREITO CIVIL – FAMÍLIA – INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE – 

DÚVIDAS ACERCA DA PATERNIDADE BIOLÓGICA/GENÉTICA – 

APURAÇÃO JUDICIAL QUANTO À PATERNIDADE REAL, V.G., QUANTO À 

PERSPECTIVA DE PODER O PAI REGISTRAL DO INVESTIGANTE VIR A 

SER OU NÃO, SIMULTANEAMENTE, TAMBÉM O PAI BIOLÓGICO OU 

GENÉTICO DESTE – LEGITIMIDADE DE INTERESSE NA APURAÇÃO DE 
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TAL FATO PELO INVESTIGANTE – DIREITO DO FILHO INVESTIGAR 

SUAS ORIGENS E IDENTIDADE GENÉTICA, INDEPENDENTEMENTE DE 

JÁ DISPOR DE PATERNIDADE LEGAL/BIOLÓGICA ASSUMIDA PELO 

INVESTIGADO, POSSIBILIDADE QUE SE RECONHECE – INTERESSE DE 

AGIR PRESENTE, NOTADAMENTE PELO FATO DE QUE A EVENTUAL 

DESCOBERTA DE EXISTÊNCIA DE PATERNIDADE GENÉTICA, DIVERSA 

DA REGISTRAL, BIOLÓGICA, ADOTIVA OU SÓCIO-AFETIVA JÁ 

EXISTENTES E CONSOLIDADAS, NÃO TÊM O CONDÃO DE 

DESCONSTITUIR TAIS PATERNIDADES ANTERIORES, QUE SE 

SUPERPÕEM E NÃO SE EXCLUEM OU ANIQUILAM RECIPROCAMENTE 

– ASSIM, A EXTINÇÃO DA AÇÃO AB INITIO, SOB O ARGUMENTO DE 

FALTA DE INTERESSE DO AUTOR, MOSTRA-SE EQUIVOCADA E 

DISTANCIADA DO MELHOR DIREITO – O DIREITO DO 

RECONHECIMENTO DO ESTADO DE FILIAÇÃO (E, POR 

CONSEQUÊNCIA, DO RECONHECIMENTO DA ORIGEM GENÉTICA) 

GUIA-SE PELO PRINCÍPIO DA VERDADE REAL, SENDO INDISPONÍVEL 

E PERSONALÍSSIMO, PODENDO SER EXERCIDO SEM QUALQUER 

RESTRIÇÃO – ENTENDIMENTO DIVERSO, TAL COMO O ESTAMPADO 

NA SENTENÇA RECORRIDA, MALFERE DIREITO FUNDAMENTAL 

PERTINENTE À DIGNIDADE HUMANA, ASSEGURADO 

CONSTITUCIONALMENTE, EEQUIVALE A OBSTACULIZAR 

INDEVIDAMENTE O ACESSO À JUSTIÇA, CONFIGURANDO 

DENEGAÇÃO OBJETIVA DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO – 

SENTENÇA CASSADA. 

(TJ-DF , Relator: SILVA LEMOS, Data de Julgamento: 18/12/2013, 3ª Turma 

Cível) 

 

Depreende-se dos julgados acima referidos que toda vez que o 

concebido manifestar interesse em obter informações sobre a sua origem biológica 

terá este interesse satisfeito, ainda que para tal ocorra a necessidade da revelação da 

identidade do doador que o gerou. 

Por outro lado, quanto ao direito ao anonimato do doador, embora não 

esteja regulado por uma norma própria, busca-se defesa em princípios constitucionais 

e infraconstitucionais, existindo também corrente doutrinária que advoga a causa. 

Poder-se-á invocar tal direito, alegando que ele decorre do direito à 

intimidade, o qual está relacionado à segurança e proteção de informação. 

O Conselho Federal de Medicina teve tal princípio como objeto ao tratar 

do sigilo da identidade civil do doador na Resolução nº 1.358/92. A referida resolução  
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apresenta como um dos critérios essenciais para as técnicas de reprodução humana 

assistida a garantia do sigilo da identidade civil do doador: “[…] os doadores não devem 

conhecer a identidade dos receptores e vice-versa” (Item 3, Sessão IV) 

 

Tal previsão foi reiterada pela Resolução nº 2.013/2013, do mesmo 

conselho. 

Em consonância com tal pensamento, o professor Eduardo de Oliveira 

Leite leciona que: 

Vale, pois, ressaltar que, a doação de gametas (esperma+óvulo) não gera ao 

seu autor nenhuma consequência parental relativamente à criança daí 

advinda. A doação é abandono a outrem, sem arrependimento, nem 

possibilidade de retorno. É (...) medida de generosidade, medida filantrópica. 

Esta consideração é o fundamento da exclusão do estabelecimento de 

qualquer vínculo de filiação entre o doador e a criança oriunda da 

procriação. É, igualmente, a justificação do princípio do anonimato (LEITE, 

1995, p. 145). 

 

O eminente docente entende ainda que em caso de revelação da 

identidade do doador, é possível o ajuizamento de ação reparadora por danos morais. 

In verbis:  

o anonimato é a garantia da autonomia e do desenvolvimento normal da 

família assim fundada e também a proteção legal do desinteresse daquele 

que contribui na sua formação(LEITE, 1995, p. 339).  

 

Evocam ainda, os defensores do direito ao anonimato, o disposto no 

artigo 5º, inciso X da Constituição Federal Brasileira, que assim prevê: 

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: X - são invioláveis a intimidade, a vida 

privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; 

 

Corrobora o texto constitucional o artigo 21 do Código Civil Brasileiro, 

assinalando que: “a vida privada da pessoa natural é inviolável, e o juiz, a 

requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou 
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fazer cessar ato contrário a esta norma”. 

A referida corrente doutrinária acredita que tais dispositivos legais são 

suficientes para abarcar o direito ao anonimato do doador do material genético, 

restando claro e evidente ser inviolável a sua intimidade e sua identidade, tendo em 

vista que o sujeito da doação a faz com a certeza jurídica de que sua identidade não 

será divulgada. 

 

3.2 Os reflexos gerados e soluções a partir da identidade biológica do doador 

 

Há que se considerar, a princípio, que a relação entre doador e 

concebido nasce de um ato de generosidade do primeiro, pois auxilia e possibilita a 

casais inférteis que tenham a chance de realizar um sonho. 

Contudo, o doador quase sempre não tem o interesse em conhecer a 

receptora nem o concebido. Nesse sentido, defende o professor Eduardo de Oliveira 

Leite: 

o anonimato é a garantia da autonomia e do desenvolvimento normal da 

família assim fundada e também a proteção legal do desinteresse daquele 

que contribui na sua formação (LEITE, 1995, p.339). 

 

Nesses casos, entende-se que a paternidade não está ligada ao 

doador, mas será estabelecida pelos vínculos afetivos. 

Por esse prisma, o sigilo da identidade do doador gera segurança 

jurídica para todas as partes envolvidas nas técnicas de RHA. Garantiria, por um lado, 

que o doador não seria a qualquer momento surpreendido por uma paternidade 

indesejada, enquanto que, por outro lado, a família receptora seria mantida estável em 

seus vínculos afetivos. 

Tendo esse mesmo entendimento, Mauro Nicolau Júnior afirma que 

 

A paternidade será incumbida ao pai que deu o consentimento para a 

fecundação artificial, que terá a definição de pai socioafetivo. Verifica-se com 

isso que a afetividade toma o lugar dos aspectos biológicos da paternidade. 

(NICOLAU JÚNIOR, 2011, p. 58). 

 

Insta salientar que a garantia do anonimato nas reproduções humanas 

assistidas seria incentivo para doações de material biológico de que o doador se 
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eximiria de qualquer responsabilidade para com o concebido. 

No entanto, não há como ignorar que tal direito se colide com outro 

direito fundamental, o direito à identidade genética do concebido, já que isto é de 

suma importância na construção da subjetividade da pessoa humana.  

Como se vê, de tal relação nasce interesses antagônicos e, por conta 

disso, não há outro caminho a não ser o da ponderação nos direitos dos envolvidos. 

Se prevalecer o direito do concebido, haverá enorme risco de 

inviabilizar o sisteme de inseminação heteróloga, pois poucos arriscariam a se 

responsabilizar pelo concebido proveniente de sua doação, sobretudo pelo temor de 

serem chamados a contribuir com o sustento do concebido ou lhe prestar apoio de 

ordem emocional.  

Considerando o interesse dos pais afetivos, legais, é certo que eles não 

teriam o interesse de partilhar ou até mesmo perder a paternidade para um estranho. 

Por outro lado, se considerar o conceito de pai como aquele que educa, ama e 

oferece carinho, o fato de se buscar conhecimento da origem biológica não significa 

abalar a relação socioafetiva. 

Há de considerar ainda o interesse da clínica quanto ao dever de sigilo 

profissional. 

Pelo que se pode inferir de julgados dos tribunais pátrios, sempre que o 

direito personalíssimo do conhecimento da identidade biológica se conflitar com o 

direito fundamental do anonimato, este último há de ser relativizado, prevalecendo-se 

o primeiro. 

Porém, a resolução de tal conflito terá sempre a via judicial, conforme 

afirma Ana Cláudia S. Scalquete:  

 

É fato que não se pode depender apenas da vontade das partes ou da 

discricionariedade do médico e clínica envolvidos, portanto, a autorização 

judicial é o único caminho seguro para que se possam sopesar os dois 

direitos envolvidos. (SCALQUETE, 2010, p. 229). 

 

Outra questão a se esclarecer e a natureza dos direitos de 

conhecimento da origem genética e o estado de filiação. Explica Paulo Lôbo que este 

último se trata de um direito de família, enquanto o primeiro é direito de personalidade. 

Por isso, não é correta a interposição de ação de investigação de paternidade para 

verificar a origem genética.  
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Tem esse mesmo entendimento o professor Rolf Madaleno ao 

defender que: 

[...] o investigante vai apenas identificar o doador do material genético que 

lhe deu origem e existência, vai conhecer a sua identidade estática ao 

exercer o direito ao conhecimento de sua vida íntima, e não no exercício de 

sua vida familiar, porque família ele já tem e nesse núcleo ele constitui sua 

identidade dinâmica” (MADALENO, 2013, p, 505). 

 

Outro ponto a ser colocado é que na ação para conhecimento da 

origem biológica deve-se buscar apenas o direito à identidade pessoal, que na lição 

de Guilherme Calmon Nogueira da Gama compreende: 

 

O direito à identidade pessoal deve abranger a historicidade pessoal, e aí 

inserida a vertente biológica da identidade, sem que seja reconhecido 

qualquer vínculo parental entre as duas pessoas que, biologicamente, são 

genitor e gerado, mas que juridicamente nunca tiveram qualquer vínculo de 

parentesco” (GAMA, 2003, p, 907). 

 

No entendimento desse mesmo autor:  

 

[...] é possível que a pessoa gerada a partir das técnicas de reprodução 

humana assistida heteróloga tenha o seu direito ao conhecimento à origem 

genética assegurado, contudo, entende-se que o doador, o pai biológico, 

deve ser liberado de toda e qualquer obrigação jurídica acerca da pessoa 

nascida em consequência de sua doação, levando-se em consideração a 

ausência de vínculos afetivos entre ele e o concebido. 
 

 

É evidente que a reprodução humana assistida foi uma grande conquista 

para a sociedade, sobretudo para as pessoas inférteis que desejam ter um filho. No 

entanto, as consequências conflituosas que dela decorrem vem sendo sopesadas 

pelos tribunais, que tendem a quedar para a prevalência do direito personalíssimo do 

nascituro. Diate disso, resta buscar alternativas para manter o interesse dos doadores 

diante da possibilidade da quebra do anonimato. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

Em face do conflito entre dois direitos fundamentais, um personalíssimo 

e outro relativo a intimidade, os tribunais quedam ao primeiro, garantido à criança o 

direito de informação sobre sua origem biológica. 

De fato, ao assim decidir, estriba-se em princípios constitucionais, como 

o da dignidade da pessoa humana, também na legislação infraconstitucional, como o 

Código Civil e Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Certamente pesa ainda para tal decisão o conjunto de situações que 

envolvem a pessoa humana nascida a partir de técnicas artificiais, que vão para além 

das materiais, alcançando a existencial, já que para construção de sua subjetividade 

talvez o ser humano necessite saber sobre sua identidade biológica. 

Há de se considerar que, no caso de doador do material genético ter o 

seu direito descortinado, talvez o envolva apenas questões patrimoniais, no máximo 

algumas afetivas. 

No entanto, neste sopesamento, é forçoso não perder de vista uma 

possível consequência danosa ao avanço já alcançado, pois ao saber que seu direito 

ao anonimato poderá ser descortinado e que isto lhe trará reflexos patrimoniais, os 

doadores poderão desistir de tal ato de generosidade, colocando em risco o processo 

de fertilização artificial por falta de quem forneça o material genético. 

Talvez os Tribunais devessem conceder à criança o direito à informação 

sobre a origem genética, porém modular os reflexos de tal concessão, de modo que 

não atinja o patrimônio do doador, a não ser em raríssimos casos, por exemplo, em 

situações em que a criança perca seus pais afetivos e caía em situação de 

desamparo.  
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