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RESUMO 
 
O trabalho enfatiza o problema gerado na aplicação das novas conquistas científicas no que se 
refere à reprodução humana assistida heteróloga, que traz consigo inúmeros pontos 
controversos e que se encontram ainda sem diretrizes legais que possam determinar os modos 
de fiscalização e regulamentação. Por um lado, temos uma atitude altruísta do doador, atitude 
que em si só merece todas as considerações que possam garantir o seu anonimato e do outro 
lado temos o concebido gerado por reprodução humana assistida heteróloga que tem o direito 
do conhecimento de própria identidade genética como um direito fundamental do individuo. 
A matéria por mais complexa que possa parecer, deve responder devidamente ao que 
sobrepõe de fato que é a dignidade da pessoa humana, principio fundamental previsto na 
Constituição Federal.  

Palavras-chave: Identidade Genética. Intimidade Genética. Inseminação Heteróloga.  
 
 

THE RIGHT TO GENETIC IDENTITY AND THE DONOR ANONYMITY IN THE 
ASSISTED REPRODUCTION 

 
ABSTRACT 

 
The paper emphatizes the problem born in the aplicattion of new scientific acquired in what is 
related whit the assisted human heterologous reproduction, that bring with it a lot of 
controversial questions and that still are without legal guildlines whose can determinate the 
means of fiscalization and regulation. For one side, we have an altruistic attitude from the donor, 
atitude that by itself deserve all the consideration that can guarantee his anonymity, and, for the 
other side, we have the life born from the  assisted human heterologous reproduction whose have 
the right of know about his owns genetic identity as a fundamental right of the individual.  The 
theme is more complex than can look, it have to answer properly to what overlap the fact that 
what is human dignity, fundamental principle that if foreseen in the Federal Constitution. 

 
Keywords: Genetic Identity; Genetic Intimacy; Heterologous Insemination. 
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INTRODUÇÃO  

 

A história da civilização na complexibilidade que apresenta ao longo do tempo 

encontra na procriação a força necessária para a manutenção, e evolução das conquistas 

alcançadas, esta necessidade que também é coletiva parte do desejo individual, de gerar a 

prole para a constituição da célula da sociedade que é a família, que gera e fundamenta a 

existência de um individuo no contexto de vida na sua contemporaneidade.  

No que se segue, encontraremos questões pertinentes, que vem sendo lapidadas 

diante das eminentes necessidades, determinadas pelas variáveis que são peculiares nas 

relações interpessoais e de parentalidade.  

Vemos que até o século XX, a família encontra-se dentro de estrutura considerada 

como tradicional, e que posteriormente adventos como a revolução sexual e as práticas do 

uso da biotecnologia, a estrutura familiar sofreu ruptura do seu modo tradicional, e passou 

assumir novas configurações, onde novos elementos sobrepõem o conceito tradicional de pai 

e mãe. 

Com a reprodução humana assistida heteróloga, os conceitos éticos e determinações 

jurídicas não atendem de maneira satisfatória as demandas, que diferenciam da forma 

tradicional, onde a consanguinidade era base geral para as relações de parentalidade.  

A manipulação do material genético traz, em si só, grande preocupação em suas 

aplicações, e portanto, a questão de normatização ética cientifica, é fundamento diante do 

grande leque de possibilidades que se multiplicam na velocidade do avanço tecnologico, e 

consequentemente na mesma proporção são levantadas questões jurídicas de ordem civil, as 

quais os modos anteriormente aceitos são conflitantes. 

Esses novos procedimentos acarretam questões contraditórias entre os direitos do 

anonimato do doador e o direito ao conhecimento genético do concebido, pontos que devem 

harmonizar entre si para que se encontrem consensos que atenda as duas vertentes.  

No Brasil não se estabeleceu, ainda, regras claras que possam atender a estas novas 

questões, que são dinâmicas pelo contexto que as gera, que é o avanço tecnológico, havendo 

urgência de uma nova postura que possa agilizar, levando-se em conta que a realidade ontem 

já não é a mesma de hoje no contexto cientifico, desta forma, faz-se necessária a criação de 

paramentos ético-jurídicos que determinem uma normatização para o tema. 
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1. REPRODUÇÃO HUMANA ASSISTIDA E SUAS PRINCIPAIS TÉCNICAS 

 

A primeira tentativa em solucionar o problema que é peculiar da raça humana que se 

refere na incapacidade de fertilização para a reprodução iniciou-se no século XVIII e, 

somente em 1978 a ciência atingiu um marco que definitivamente, de forma irrefutável, 

possibilitou a geração in vitro. Esta técnica proporcionou um novo tipo de abordagem para a 

resolução do problema em casos de infertilidade e esterilidade e, em contra partida diante das 

possibilidades destas novas técnicas, abriu-se um leque de questionamentos éticos e morais 

(SÁ, 2002, p. 284 e 285).  

A frustação da não concepção natural aliada à facilidade de instrumentalização criou 

situações adversas que geram controversas dos modos operantes (VIEIRA, 2009, p. 31-32). 

 Em 2012 através da portaria 3.149, o Sistema Único de Saúde (SUS) disponibilizou 

tratamento para infertilidade que incluem técnicas que atendem diversas situações. Contudo, a 

capacidade do serviço oferecido, ainda se encontra extremamente insuficientes perante a 

demanda.  

Na necessidade de ter um vínculo de parentalidade, consanguíneo ou não, 

encontramos diversos modos de estabelecer soluções aceitáveis. A ciência por sua vez, a cada 

dia aumenta essas possibilidades e tecnicamente hoje temos inúmeros meios para a resolução 

do problema da infertilidade e esterilidade humana, nesses novos caminhos propostos, as 

diversas formas de resolução do problema provocam indagações e controversas quanto aos 

métodos empregados.  

Neste novo universo de possibilidades, notam-se diversos possíveis tipos de 

parentalidade, desde o casal tradicional, casal homoafetivo e até mesmo individual, neste 

novo contexto dessas novas técnicas, verifica-se possíveis controversas no emprego de novos 

procedimentos que a ciência aprimora com o seu avanço e com a técnica de manipulação do 

DNA, não sendo impossível imaginar em um futuro próximo a construção de um ser pré-

idealizado (VIEIRA, 2009, p. 33). 

Esses recursos são compostos de técnicas que podem ser empregadas sob diversas 

formas diante da necessidade e complexidade de cada caso, tais técnicas são: Relação Sexual 

Programada, Inseminação Artificial, Fertilização In Vitro e Injeção Intracitoplasmática de 

Espermatozoide (MORAES; et. all., 2015,  p. 19).  
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O artigo 226, §7º da Constituição Federal dispõe acerca do direito do livre 

planejamento familiar e do dever do Estado de amparar e oferecer os recursos necessários 

para o desempenho de tal direito. 1 

Contudo, as classes economicamente menos favorecidas dependem do serviço 

disponibilizado gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) que mostra-se 

extremamente deficitário diante da demanda, que não atende ainda o direito previsto na 

Constituição Federal, além disso, encontram-se dificuldades de uma regulamentação 

definitiva diante dos inúmeros caminhos que essas novas tecnologias possa vir assumir.   

 

1.1. INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL  

  

Historicamente a Inseminação Artificial é um conjunto de técnicas que vem sendo 

experimentada e evoluída desde a idade média. Em 1945 verificou-se a possibilidade do 

congelamento do espermatozoide, definindo esta data como um marco para Inseminação 

Artificial humana, abrindo a possibilidade de criação de banco de espermatozoides (LEITE, 

1995, p. 31). 

Dentre as técnicas de reprodução humana assistida, a Inseminação Artificial busca 

solucionar os problemas de esterilidade.  

É uma técnica simples, a qual os gametas masculinos são manipulados em 

laboratório e, podem assumir três modos de abordagem, diferenciados pela especificidade em 

cada caso, podendo os espermatozoides ser implantados no colo do útero (inseminação 

intracervical), na vagina (inseminação intravaginal) ou na cavidade do útero (inseminação 

intra-uterina) (TRAVNIK, 2014, WEB). 

A técnica de Inseminação Artificial pode ser conduzida de duas maneiras que se 

denominam: Inseminação Artificial Homóloga e Inseminação Artificial Heteróloga.  

No caso do casal fértil que encontram problemas em gerar filhos por alguma 

deficiência física ou psíquica, utilizam-se das técnicas de Reprodução Assistida do tipo 

Homóloga, que manipula o material genético do próprio casal, onde a ocorrência de 

controvérsias é mínima, ao contrário da técnica de Reprodução Assistida do tipo Heteróloga, 

em que o material genético é proveniente de terceiros (CARLIN, 1998, p. 126).  

                                                        
1 Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. § 7º Fundado nos princípios 
da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão 
do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse 
direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. 
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Tal técnica gera controversa, em razão da fonte de procedência deste material, que 

por terem origens diferenciadas determinam discussões que estão no âmbito da privacidade e 

anonimato do doador e, o direito de conhecimento da origem genética.  

Mesmo nas controversas existentes não há uma legislação capaz de suprir todos os 

pontos jurídicos questionáveis e, na necessidade desta regulamentação, abra-se debates que 

abrange aspectos sociocultural, jurídico e ético, em razão da inexistência de normas tornam-se 

urgentes tais análises diante da crescente demanda.  

 

1.2 TÉCNICA HOMÓLOGA   

 

Na Reprodução Assistida da técnica Homóloga, onde o material genético advém do 

próprio casal, a questão de paternidade e maternidade é basicamente indiscutível, podendo 

ocorrer algumas observações quanto à geração por mortem e os embriões excedentários 

(GAMA, 2003, p. 726).  

Na Reprodução Assistida Homóloga a consanguinidade é considerada genuína, pois 

todo o processo faz uso exclusivamente de material genético do casal.  

Nas palavras de Guilherme Calmon Nogueira da Gama: 

 
[...] não há dúvida de que o fundamento mais importante a respeito dos 
vínculos jurídicos de paternidade, maternidade e filiação é a origem 
biológica, o que conduz à conclusão de que o parentesco se estabelece no 
âmbito da consanguinidade, ou seja, trata-se de parentesco natural, de acordo 
com o critério estabelecido no direito brasileiro e na maior parte dos 
sistemas jurídicos do Ocidente (GAMA, 2003, p. 727).  

 

 Por tratar-se de um procedimento com vínculos expressamente biológicos, o Código 

Civil em seu artigo 1597 incisos III e IV 2 prevê a legitimidade da filiação das ocorrências de 

casos de filhos havidos por reprodução assistida homóloga após a morte do marido, assim 

como os filhos havidos de embriões excedentários.   

Dessa forma, nota-se, que as questões relativas a reprodução assistida homóloga, que 

é considerada  como uma geração consanguínea, não oferece maiores observações, visto que 

já é previsto em lei as possíveis controversas.  

  

                                                        
2 Art. 1597. Presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos: 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;  
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1.3 TÉCNICA HETERÓLOGA   

 

Apenas quando já foram descartadas todas as possibilidades de uma fecundação 

natural e de reprodução assistida homóloga, diante de todos os exames que assegurem 

definitivamente a impossibilidade, quer por deficiência completa do espermatozoide ou 

quando a produção de espermatozoide é alterada, confirmando de forma definitiva e 

irrefutável a esterilidade, também observada às questões pessoais que devem ser manifestados 

em forma de autorização, é que se pode buscar a solução do problema na Reprodução 

assistida pela técnica heteróloga (LEITE, 1995, p. 32).  

Esta técnica pode ser abordada de formas diferentes dependendo da especificidade do 

problema em questão, ela pode ser apenas do material genético de um doador homem ou de 

uma mulher, ou pode se ter à doação de sêmen e de óvulo e, neste caso, ser necessária uma 

terceira pessoa, a mãe substituta (geratriz) (FUJITA, 2009, p. 75).  

Todo este cuidado que antecede a decisão pela técnica de reprodução assistida 

heteróloga é imprescindível, pois a complexibilidade que é inerente a está técnica contém 

variáveis que são conflitantes e geradores de controvérsias, assim precisa estar estabelecido de 

fato como o último recurso.  

Diferentemente da reprodução assistida homóloga, o material genético utilizado na 

reprodução assistida heteróloga advém de terceiros, que por este motivo traz consigo 

inúmeras observações controversas, no âmbito pessoal, social, jurídico e clínico, que 

implicam diretamente em interpretação temporal, e que ainda não foi normatizada.  

Esta técnica também abre a possibilidade de paternidade e maternidade para casais 

homoafetivos e para pessoas solteiras, como já é previsto na Resolução 2.121/2015, no inciso 

II nº 2 do Conselho Federal de Medicina. 3 

A investigação do material genético doado é apreciado apenas na Resolução 

2.121/2015 do Conselho Federal de Medicina que determina modos protocolares que visam a 

identificação e garantia através de exames laboratoriais e de pesquisa a origem de salubridade 

genética e, desta forma, possibilitar possíveis tendências da carga genética.  

O artigo 1597, inciso V4 prevê que, o consenso mútuo na utilização de técnica 

Heteróloga, é fundamento para determinar paternidade ou maternidade afetiva, com os 

                                                        
3 II- Pacientes das Técnicas de RA: 2 - É permitido o uso das técnicas de RA para relacionamentos 
homoafetivos e pessoas solteiras, respeitado o direito a objeção de consciência por parte do médico.  
4 Art. 1597. Presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos: V – Havidos por 
inseminação artificial heteróloga, desde que tenha prévia autorização do marido.  
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mesmos direitos e responsabilidade de um filho natural, desta forma, visa principalmente os 

direitos e a proteção do filho gerado, cabendo a este todas as garantias previstas em lei.  

Para Jorge Shiguemitsu Fujita: 

 
Na técnica de reprodução assistida heteróloga ou por doador, será 
reconhecido como pai aquele que não forneceu seu espermatozoide para 
fertilização. De outra parte, não será considerado pai aquele que doou o 
sêmen. Conquanto seja o genitor, não lhe será reconhecida a paternidade 
sobre a criança (FUJITA, 2009, p. 76).  

 

A falta de uma legislação específica certamente encontra-se na mesma deficiência 

que uma análise mais profunda poderia atenuar aspectos éticos, ao menos para esses 

momentos atuais, tendo como verdade que conceitos éticos são mutáveis, temporais e que são 

determinados por conceitos contemporâneos (LEITE, 1995, p. 34).  

 

2. DIREITO AO ANONIMATO DO DOADOR DO MATERIAL GENÉTICO  

 

Diante de uma matéria de grande complexibilidade, o Conselho Federal de Medicina 

na Resolução 2.121/2015, se pronuncia sobre questões das técnicas de reprodução assistida e 

o Código Civil, por sua vez, de maneira ainda superficial, prevê em seu artigo 1.597, nos 

incisos III, IV e V5 os direitos dos filhos advindos das técnicas homólogas e heterólogas. 

Em casos, em que ocorre a esterilidade por motivos clínicos ou psíquicos, ou em 

casos de relação homoafetiva ou monoparental se fazem necessário a reprodução assistida 

heteróloga, que em contrapartida com a homóloga pontuam inúmeros itens controversos, 

dentre eles, o que será mencionando neste capítulo que é o do anonimato do doador do 

material genético (SÁ, 2004, p. 236-237). 

Em razão da multiplicidade de conceitos morais e éticos, as questões acerca do 

anonimato do doador do material genético diferem-se de um país para outro e a nossa 

legislação ainda não prevê e não supri as inúmeras situações vislumbradas (VIEIRA, 2009, p. 

35).  

                                                        
5 Art. 1.597. Presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos: 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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Por sua vez, a resolução 2.121/2015 do Conselho Federal de Medicina, prevê no 

inciso IV, nº 2, a preservação da identidade daqueles que doam o material genético, bem 

como daqueles que recebem. 6 

Assim, no processo de reprodução humana assistida heteróloga, é irrevogável para 

qualquer uma das partes envolvidas, que venham posteriormente, por qualquer motivo ou 

circunstancia reivindicar deveres e direitos já pré-estabelecidos (FUJITA, 2009, p. 75).  

Isso porque, nas questões dos direitos ao anonimato dos doadores e receptores 

surgem polêmicas mesmo que sejam garantidos a paternidade socioafetiva, sendo 

automaticamente negada o direito da parentalidade biológica (LEITE, 1995, p. 144). 

Assim, Eduardo de Oliveira Leite menciona:  

 
[...] todo o terceiro que doa gametas para um tratamento de esterilidade não 
deve ser conhecido do casal, antes, durante, nem após o tratamento e, 
reciprocamente esta terceira pessoa (seja homem, seja mulher) não deve 
conhecer a identidade do casal ao qual ela auxiliou (LEITE, 1995, p. 145). 

 

Dessa forma, o anonimato é uma medida aplicada principalmente para a proteção da 

criança e da família, sendo negado mutualmente informações do casal e dos doadores, a fim 

de assegurar eventuais problemas de ordem jurídica e também afetiva (LEITE, 1995, p. 146-

147). 

Nesse sentido, Guilherme Calmon Nogueira da Gama (GAMA, 2003 p. 805) entende 

que a medida do anonimato é dividida em dois aspectos relevantes que é a proteção da criança 

e de sua construção no âmbito familiar, e a asseguridade da própria família e da sua 

privacidade e discrição, prevendo possíveis apontamentos negativos da sociedade e das 

próprias famílias dos pais envolvidos. 

O ato de uma doação de material genético na intenção de gerar vidas é um ato de 

extremo altruísmo, pois é de conhecimento do doador os procedimentos éticos que proíbe 

qualquer informação futura dos seus descendentes. 

Contudo, o Conselho Federal de Medicina na resolução 2.121/2015 no inciso IV, nº 

4, prevê que em casos extremos, será permitido as informações dos doadores para as possíveis 

intervenções clínicas nos casos de problemas de saúde e doenças hereditárias ou genéticas, 

                                                        
6 Conselho Federal de Medicina resolução 2.121/2015- inciso IV: Doação de Gametas ou Embriões: nº 
2: Os doadores não devem conhecer a identidade dos receptores e vice-versa.   
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transferidas por meio do gene do doador, sendo tais informações fornecidas somente para os 

médicos e resguardado a identidade do doador.7 

Para Tereza Rodrigues Vieira (VIEIRA, 2009, p. 35-36), o direito que permite que o 

filho adotivo possa com sua maioridade vir a requerer o conhecimento da sua descendência 

biológica, diretamente contrapõe com as normas que regem a reprodução humana assistida.  

A autora entende que por essa razão, abre-se para os filhos gerados por inseminação 

artificial heteróloga o direito do conhecimento parcial e genérico do doador, sem expor sua 

identidade, mas dando o direito de conhecer suas características genéticas e sua carga 

hereditária, conhecendo dessa forma as possíveis tendências clinicas (VIEIRA, 2009, p. 37).   

Portanto, para garantir um fluxo de doadores há a necessidade de esclarecimentos 

dos modos operacionais que permitem ao filho gerado em um futuro próximo e, por motivos 

clínicos, o conhecimento do material genético e não o conhecimento do doador, devendo 

assim, garantir a seguridade do anonimato do doador.  

Visto as inúmeras facetas desta matéria que ainda estão em constante evolução e 

diante das possibilidades de novas técnicas podemos afirmar que uma regulamentação deve 

ser analisada de maneira que solucione na forma da lei as necessidades de ordem pessoal, 

social, clínica e jurídica.   

 

2.1.  DIREITO A INTIMIDADE  

 

O artigo 5º, inciso X8 da Constituição Federal descreve os vários direitos inerentes da 

pessoa humana, dentre eles o direito a intimidade, que consiste em aspectos estritamente 

pessoais.  

O reconhecimento de tal aspecto está vinculado diretamente com o princípio da 

dignidade da pessoa humana, já que a proteção da identidade pessoal é o mínimo para 

existência de uma vida digna.  

                                                        
7  Conselho Federal de Medicina resolução 2.121/2015 -  inciso IV: Doação de Gametas ou Embriões: 
nº 4: Será mantido, obrigatoriamente, o sigilo sobre a identidade dos doadores de gametas e embriões, 
bem como dos receptores. Em situações especiais, informações sobre os doadores, por motivação 
médica, podem ser fornecidas exclusivamente para médicos, resguardando-se a identidade civil 
do(a) doador(a) (grifo nosso). 
8 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; 
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Nesse sentido, o direito a intimidade preserva a individualidade que é a base para o 

desenvolvimento de uma vida plena.  

Na reprodução humana assistida heteróloga, o sigilo do doador está fundado no 

direito a intimidade, o qual assegura todo o tipo de informação sem a devida autorização do 

mesmo.  

Isso porque, é no genoma humano que se define as diferenças que compõem e 

determina características que são peculiares a cada individuo, que é determinante como 

preceito básico de uma vida digna e plena, contendo informações que insere o individuo na 

historicidade da composição social e civilizatória, dentre estes conceitos que a intimidade 

genética assume uma posição relevante na vida de qualquer individuo (HAMMERSCHMIDT, 

2007. p. 93). 

Contudo, o direito a intimidade, como os outros direitos fundamentais, não são 

absolutos, podendo ser limitado (GAMA, 2003, p. 845).  

Em determinadas situações o direito a intimidade contrapõe contra os direitos a 

origem genética, já que o Conselho Federal de Medicina assegura o direito a intimidade, 

havendo a ressalva quando, em casos específicos por alguma anomalia genética faz-se 

necessário a exposição dos dados genéticos do doador.9 

O livre arbítrio é um direito no que refere-se a busca da identidade genética que 

determina o controle de seus dados médicos genéticos, bem como outorga o direito de 

privacidade da identidade genética (GAMA, 2003. p. 847).  

O direito a intimidade é fundamento que caracteriza as peculiaridades de cada 

individuo e traz consigo inúmeras informações que orientam e determinam condutas e até 

mesmo a capacidade individual no que se refere a longevidade. 

 Por tratar-se de elementos de tamanha grandeza, vários aspectos estão relacionados 

diretamente com a hereditariedade, sendo assim, no caso de um doador, além de contribuir de 

forma espontânea em um ato nobre e filantrópico, ele também está ofertando bases essenciais 

na construção de novos indivíduos, que por sua vez só poderão viver em plenitude com o 

conhecimento dessas informações básicas que o formaram. 

                                                        
9 Conselho Federal de Medicina resolução 2.121/2015 -  inciso IV: Doação de Gametas ou Embriões: 
nº 4: Será mantido, obrigatoriamente, o sigilo sobre a identidade dos doadores de gametas e embriões, 
bem como dos receptores. Em situações especiais, informações sobre os doadores, por motivação 
médica, podem ser fornecidas exclusivamente para médicos, resguardando-se a identidade civil 
do(a) doador(a) (grifo nosso). 
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 Sob esse aspecto é relevante estabelecer meios que por um lado preservem a 

identidade do doador como pessoa física, e por outro lado garanta o direito ao conhecimento 

dos dados que contém a carga genética.  

A conjugação simultânea do direito a intimidade do doador, e o direito ao 

conhecimento da origem genética do concebido, em si só se contrapõem e há necessidade de 

estabelecer harmonicamente condições satisfatórias para ambos os direitos.  

 

3. DIREITO AO CONHECIMENTO DA ORIGEM GENÉTICA  

 

O Código Napoleônico em 1804 reconheceu e legitimou a paternidade da prole  

oriundo de casamento (LEITE, 1995, p. 201). Contudo, paulatinamente este conceito 

modificou-se com o avanço frenético da tecnologia, pois a paternidade passou-a ser 

questionada através de exames de sangue e, atualmente com exame de DNA esse recurso 

aponta a possibilidade da paternidade ser contestada (LEITE, 1995, p. 202).  

Verifica-se, portanto que através do avanço da tecnologia e da ciência, foi possível 

de fato o conhecimento da origem genética e assim também houve uma evolução quanto as 

novas configurações na formatação da família, que foram naturalmente impostas pela 

sociedade e garantidas pela lei, destacando-se a união homoafetiva e a família monoparental, 

e sobre esta nova ótica, a ligação consanguínea não é priorizada, mas sim a ligação afetiva 

(SANTOS, 2001, p. 86).  

As mudanças na tecnologia e na formatação familiar andaram num paralelo, 

permitindo a realização da aspiração na constituição de uma família, de maneira plena.  

Assim, a ciência pode resolver o desejo humano de ter uma família com técnicas de 

reprodução assistida homóloga ou heteróloga, tendo na homóloga uma condição favorável ao 

reconhecimento de identidade genética, já na heteróloga há implicações que resultam no 

envolvimento de partes alheias ao casal.  

Nesse sentido, temos a vida como um direito fundamental, e este direito abarca 

questões relacionadas a uma multiplicidade de aspectos, dentre esses devemos nos ater a um 

ponto relevante na vida pessoal e social do individuo no que se refere à informação da sua 

ascendência genética(GAMA, 2003, p. 901). 

Então, já que não há uma regulamentação definida para esses casos, há uma analogia 

com os modos operacionais da adoção, o artigo 47, § 3º do ECA estabelece que quando 
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lavrado a certidão de nascimento do novo registro do adotado é irrevogável, não sendo 

possível fazer referência a filiação biológica. 10 

Além disso, ao contrário da adoção em que o filho adotivo após a maioridade tem o 

direito de requerer judicialmente o conhecimento de seus pais biológicos, conforme prevê o 

artigo 48 do ECA11, na reprodução assistida heteróloga o direito ao anonimato do doador abre 

-se, uma concessão quando o direito à vida sofre alguma ameaça (GAMA, 2003, p. 902).  

Isso porque, conforme a resolução 2.121/2015 em seu inciso IV, nº 4 do Conselho 

Federal de Medicina, em casos de tratamentos clínicos é permitido o conhecimento genético 

do doador apenas para a equipe médica, sendo ainda resguardada a identidade civil do 

doador.12 

Entretanto, na visão de Guilherme Calmon Nogueira da Gama (GAMA, 2003, p. 

903) não é descartada a possibilidade do reconhecimento do direito da pessoa concebida por 

reprodução assistida heteróloga ter acesso às informações da origem da filiação e a identidade 

do doador, sobrepondo o direito de intimidade do doador sobre o aspecto do direito da 

historicidade do concebido, que é subsidio para o autoconhecimento pessoal e que 

complementa a sua identidade pessoal no contexto social.  

O autor também pondera que os vínculos afetivos no âmbito familiar do concebido 

por reprodução assistida heteróloga, devem ser suficientemente consolidados e, que o 

conhecimento da identidade genética não deverá subverter esta relação sendo da mesma 

forma, vedado juridicamente a possibilidade de definir tal paternidade (GAMA, 2003. p. 904).  

Há abordagens em diferentes países no que se refere a questão do direito do 

anonimato do doador  e, observa-se entre essas uma tendência ideológica humanística que 

presume que o direito ao conhecimento da identidade do doador é substância para formação e 

inserção do individuo no seu meio social (SANTOS, 2001, p. 85). 

Segundo Eduardo de Oliveira Leite (LEITE, 1995, p. 148), a simples vontade de ter 

filhos é determinante na geração da prole, mas a vontade pessoal passa por critérios coletivos 

                                                        
10 Art. 47 ECA. O vínculo da adoção constitui-se por sentença judicial, que será inscrita no registro 
civil mediante mandado do qual não se fornecerá certidão. § 3º Nenhuma observação sobre a origem 
do ato poderá constar nas certidões do registro. 
11 Art. 48 ECA. 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. 
12 Conselho Federal de Medicina resolução 2.121/2015 -  inciso IV: Doação de Gametas ou Embriões: 
nº 4: Será mantido, obrigatoriamente, o sigilo sobre a identidade dos doadores de gametas e embriões, 
bem como dos receptores. Em situações especiais, informações sobre os doadores, por motivação 
médica, podem ser fornecidas exclusivamente para médicos, resguardando-se a identidade civil do(a) 
doador(a). 
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que concretiza-se no âmbito jurídico, pois há indagações acerca da filiação em casos dos 

filhos concebidos por reprodução assistida heteróloga. 

Assim, o direito da intimidade do anonimato do doador, diante dessa nova tendência 

humanística prevalece pelo principio primordial do doador, que é o direito a sua historicidade 

e as suas tendências genéticas, que determinam o individuo como pessoa (GAMA, 2003, p. 

907). 

Na visão de Maria Celeste Cordeiro Leite Santos (SANTOS, 2001, p. 86), no Brasil 

ainda não há nenhuma lei sobre o assunto, possibilitando sem restrições, o direito do filho 

concebido por reprodução assistida heteróloga buscar a origem de sua identidade genética.  

Para isso, Maria Celeste Cordeiro Leite Santos entende que há duas razões:  

 
[...] por primeiro, porque ninguém é obrigado a deixar de fazer alguma coisa 
senão em virtude de lei. Em segundo lugar, porque o conhecimento da 
ascendência biológica é direito fundamental do homem, alicerce indisponível 
da instituição familiar (SANTOS, 2001, p. 87). 

 

Portanto, os conflitos existentes entre o direito ao conhecimento a origem genética e 

o direito do anonimato do doador, e as indagações acerca da filiação consanguínea e a filiação 

afetiva, são pontos que ainda não tem um parecer que pode esclarecer de forma objetiva a 

paternidade envolta a um turbilhão de novidades tecnológicas e, juntamente com novas 

realidades sociais, que por sua vez de forma indireta exige uma definição para essas novas 

realidades. 

 

3.1. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE 

  

Ao nascer o indivíduo esta de alguma forma inserido no seu contexto social e traz 

consigo informações na carga genética que somado a sua vivencia no contexto sociocultural o 

tornará único. Essas características que formarão não dependem diretamente de suas relações 

socioafetivas, mas também do conteúdo genético que por sua vez pode ter origens 

diferenciadas que foram determinadas antes do seu nascimento.  

O conhecimento de tais características são bases relevantes do indivíduo que podem  

determinar futuros problemas de saúde genética, bem como pode determinar razões para 

impedimentos matrimoniais, e completam o indivíduo com o autoconhecimento de sua 

historicidade, trazendo conhecimento das suas características fenotípicas.   
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O direito ao conhecimento da identidade genética é direito universal do individuo, 

assim como, é direito o estabelecimento jurídico das futuras relações parentais que poderão 

assumir características diferenciadas dependendo de certas circunstâncias, e que vem sendo 

adaptadas e reorganizadas diante das mudanças evolutivas da sociedade.  

Em uma geração natural a paternidade pode ser pleiteada através da lei 8.560 de 

1992, ação de investigação de paternidade, que é direito já estabelecido em casos de dúvidas 

de paternidade, que busca a comprovação da filiação jurídica acarretando deveres morais e 

patrimoniais. 

Contudo, a ação de investigação de paternidade para os casos de reprodução humana 

assistida heteróloga é insuficiente, já que a sentença desta ação gera relação jurídica de 

parentesco e inúmeras outras implicações, tornando a referida ação inviável para o fim que se 

almeja que é apenas o conhecimento da ascendência genética. 

Outra ação adequada para obter informações é o Habeas Data, prevista no artigo 5º, 

inciso LXXII da Constituição Federal13, a qual assegura o acesso do cidadão às informações 

relativas a ele próprio constante em registros ou banco de dados de entidades governamentais 

ou de caráter público. 

Entretanto, esta ação também é insatisfatória, pois segundo interpretações do texto de 

lei, as informações pretendidas implicam no reconhecimento de informações de terceiros, já 

que os dados genéticos não são só do impetrante, mas sim também do doador, além disso a lei 

prevê o acesso apenas de registros públicos, contudo, a grande maioria são de cunho privado. 

Em uma interpretação mais abrangente observando a Constituição Federal que 

interpreta como principio fundamental e prioritário a dignidade da pessoa humana, que 

observa que o conhecimento da origem genética identifica e situa o individuo em contextos 

básicos que possa promover uma vida digna e plena (GAMA, 2003, p. 913). 

Diante desse pressuposto Guilherme Calmon Nogueira Gama (GAMA, 2003, p. 914) 

entende que o principio fundamental do conhecimento da origem genética tem prioridade e 

que se o individuo através da ação de Habeas Data tem direito ao conhecimento de suas 

informações de créditos e débitos para preservação do seu patrimônio e da sua honra, também 

poderá obter as informações relativas a sua descendência genética, já que é mencionado como 

fundamental na Constituição Federal. 

                                                        
13 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: LXXII - conceder-se-á habeas data: 
a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de 
registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público; 
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Os instrumentos jurídicos já instituídos para a normatização de casos onde não 

ocorre a reprodução humana assistida heteróloga mostram-se insuficientes e até mesmo 

inadequados diante dos modos operante dessa técnica. Mas, há possibilidade de analogia, nos 

instrumentos aplicados a adoção, prevista no artigo 48º do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), onde o adotado tem o direito ao conhecimento de sua origem genética, 

bem com o conhecimento aos procedimentos de sua ação de adoção.14  

Assim, poderá haver tanto para a adoção como para a reprodução humana assisitida 

heteróloga, a ação de investigação de origem genética, a qual não implica de forma alguma 

responsabilização civil do doador (SILVEIRA, 2017, WEB).  

Desta forma, esses conceitos atendem a principio algumas das questões relacionadas 

a reprodução assistida heteróloga, que permitiram ao gerado as informações de sua carga 

genética dos procedimentos usados, sem a intenção e possibilidade de formação de vínculos 

de parentalidade, que garantiria o direito a privacidade do doador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
14 Artigo 48. O adotado tem direito de e 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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CONCLUSÃO 

 

Está na procriação o instrumento que garante a existência de todo o ser vivo neste 

planeta, além de garantir a existência de cada espécie, promove as adaptações necessárias ao 

meio que compõem o processo evolutivo das espécies.  

Nota-se que, a evolução biológica não cessa e as espécies buscam em seus meios 

naturais aprimoramentos que as preservem e fortalecem.  

Os seres humanos como seres biológicos também estão inclusos nesses processos 

naturais e por terem capacidades que são exclusivas da espécie humana temos a necessidade 

de também evoluirmos nas questões éticas e morais que também determinam e fortalecem a 

coesão entre indivíduos  

Nesse sentido, a matéria referente a reprodução humana assistida urge de um estudo 

e analises mais profundos que possam atender as inúmeras indagações já existentes, e também 

anteceder as futuras indagações que serão geradas pelo frenético avanço tecnológico.  

 Técnicas existentes serão aperfeiçoadas e novas técnicas serão criadas para atender 

as expectativas e aspirações humanas, a transformação da ciência traz consigo mudanças nos 

procedimentos e provocam desdobramentos, que direta ou indiretamente, mudam conceitos 

normativos, que na mesma velocidade devem ser reavaliadas e reconsideradas no intuito de 

promover todas as garantias devidas.  

Não só no Brasil, mas também em outros países há uma procura na análise de 

conceitos e dos novos procedimentos que determinam essas novas possibilidades.  

Com a prática de novas técnicas, a reprodução humana assistida heteróloga, encontra 

maiores pontos de controvérsias e que devem ter a devida abordagem a fim de estabelecer 

todos os direitos para as partes envolvidas.  

O direito do sigilo do doador ou doadora, e o direito ao conhecimento da origem 

genética do concebido, naturalmente são conflitantes, mas passiveis de arbitragem que 

assegurem ambos direito que devem estar garantidos por lei.  

Tais analogias e considerações a respeito da matéria devem, além de atender as 

partes envolvidas, preservar a dignidade da pessoa humana que é de consenso comum que 

este princípio dever ser prioridade.  

Além disso, as considerações têm que pontuar o conceito fundamental do que é uma 

família, já que basicamente os laços afetivos entre familiares sobrepõem às ligações 

consanguíneas.  
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Diante de ações assertivas a respeito do assunto, que advém do desejo de estabelecer 

uma hereditariedade, que vai muito além da genética, mas principalmente as hereditariedades 

socioculturais, que provém das relações afetivas e que dão garantias reais, determinam o 

modo que todo individuo será incluso em sua contemporaneidade.  

Desta forma, nota-se, que os aspectos humanitários deverão ser a base na construção 

de mecanismos governamentais para a regulamentação e fiscalização dos novos 

procedimentos, onde a dignidade humana é a base que deverá sustentar toda e qualquer, 

formulação de conceitos e normatização do direito à identidade genética e o anonimato do 

doador.  
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