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RESUMO 
 
 
 
FERRAZ, Ana Claudia Brandão de Barros Correia. A reprodução humana 
assistida e suas conseqüências nas relações de família: a filiação e a origem 
genética sob a perspectiva da repersonalização. 219 f. Dissertação (Mestrado em 
Direito) – Programa de Pós-Graduação em Direito, Centro de Ciências Jurídicas / 
Faculdade de Direito do Recife, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 
2008. 
 
 
Os avanços médico científicos e a disseminação das técnicas de reprodução 
humana assistida tornaram necessária a imposição de limites éticos e jurídicos à 
utilização das mesmas, tendo como principal limitador o princípio da dignidade 
humana. As técnicas de reprodução humana assistida provocaram 
transformações no Direito de Família, principalmente no que concerne à filiação, já 
que o biologismo deixou de ser seu critério absoluto, passando a ser igualmente 
relevante o critério da efetividade. A inexistência de legislação específica no Brasil 
sobre a matéria da reprodução humana assistida dificulta a solução de conflitos de 
paternidade e maternidade que podem surgir quando da utilização das técnicas de 
reprodução humana assistida, considerando que os dispositivos do Código Civil 
em vigor que tratam da matéria ainda são insuficientes para abranger a gama de 
situações geradas.  De outro turno, reconhece-se que o direito à procriação, pela 
via artificial, é uma das dimensões do direito ao planejamento familiar, o qual deve 
ser estendido a todos os indivíduos, no âmbito das entidades familiares que 
integram, sejam estas reconhecidas expressamente ou não pela Constituição 
Federal de 1988, cuja enumeração não é taxativa, entendimento este decorrente 
da repersonalização das relações de família. Outro aspecto que é objeto de 
estudo, diz respeito, dentre as técnicas de reprodução humana assistida, à 
fertilização heteróloga, realizada com a participação de um terceiro, anônimo, no 
projeto procriatório, evidenciando que a origem genética não é determinante da 
filiação, estabelecendo-se uma distinção necessária entre a mesma e o estado de 
filiação.  Entretanto, em que pese o direito ao anonimato do doador do material 
genético, o concebido tem o direito de conhecer sua origem biológica, pois se trata 
de um direito de personalidade, distinto da relação de filiação e de suas 
conseqüências jurídicas.   Em caso de conflito entre tais direitos, o julgador deverá 
socorrer-se da ponderação, como forma solução.  
 
 
 
 

 

 

 

Palavras-chave: Reprodução Humana Assistida. Dignidade da Pessoa Humana. 
Planejamento Familiar. Entidades Familiares. Repersonalização. Filiação e 
Origem Genética.  Conflito de Direitos. Ponderação. 



ABSTRACT 
 

 
FERRAZ, Ana Claudia Brandão de Barros Correia. The assisted human 
reproduction and its consequences for relations of family: filiation and genetic 
origen from the perspective of the person. 219 f. Dissertation (Master Degree of 
Law) – Programa de Pós Graduação em Direito, Centro de Ciências Jurídicas / 
Faculdade de Direito do Recife, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 
2008. 

 

The scientific advances in medicine and the dissemination of the human 
assisted reproduction techniques had made necessary the imposition of 
ethical and legal limits to their use, considering the dignity of the human 
being as the main reason for such limit. The human assisted reproduction 
techniques had caused transformations in the Family Law, especially in the 
filiation’s area.  The biologic factor is not the absolute criterion any longer and 
the affective aspect had become equally important. The inexistence of 
specific legislation about the human assisted reproduction in Brazil turns it 
difficult to reach a solution for assisted paternity or maternity conflicts.  The 
norms of the Civil Code are insufficient to solve such problems. On the other 
hand, it is recognized that the right to the artificial procreation is one of the 
dimensions of the right to the familiar planning, and must be extended to all 
people, not reasoning the kind of familiar entity a person integrates, whether 
it is or it is not expressed by the Federal Constitution of 1988, whereof 
enumeration is not limitative considering the view in which a person can 
always become the center of the family relationships. Another aim of this 
study is the fertilization, in which a third and anonymous person has 
participation in the procreation project through the donation of ovule or 
semen. Fertilization puts in evidence the fact that the genetic origin is not a 
determinant factor of the filiation, establishing the necessary distinction 
between it and the state of filiation. Although it is recognized the right a 
donator of genetic material has to the anonymity, it is equally recognized the 
right a son has to know about his biological origin, since this is a personality 
right and it is not related to the filiation itself and its legal consequences. In 
case of conflicts between such rights, the judge will have to use ponderation, 
as a way to solution.  

 
 
 
 
 
Keywords: Assisted Human Reproducction. Dignity Of The Human Being. 
Family Planning. Family Entities. Return To The Person As Central Point Of The 
Family Relationship. Filiation And Genetic Origin. Conflict Of Rights. Weighting 
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INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho discute alguns aspectos jurídicos da utilização das 

técnicas de reprodução humana assistida e suas conseqüências para o estado de 

filiação. Interessante observar quando é o caso da utilização da técnica da 

fertilização artificial heteróloga e sua repercussão no campo da filiação.  

Primeiramente, cumpre ressaltar que os avanços na área médica 

ocorreram, no último século, de forma bastante veloz, causando perplexidade na 

medida em que conceitos como vida, morte, procriação foram profundamente 

afetados com o poder que as novas técnicas e tecnologias proporcionaram ao 

homem de interferir nestes processos.   

Procura-se demonstrar, neste contexto, a importância da bioética no 

sentido de se fazer adotar valores morais e princípios éticos pelos pesquisadores, 

de forma sistematizada, para tratar das mais diversas questões que surgiram na 

sociedade moderna. O ponto de partida consistiu na formulação de princípios da 

bioética, quais sejam, da justiça, da autonomia e da beneficência, provenientes de 

um consenso, que pudessem orientar desde as experiências com seres humanos 

até práticas clínicas e assistenciais.  

Embora os princípios da bioética acima mencionados sejam bastante 

eficazes como vetores das condutas médicas, faz-se necessário o trato, à luz da 

ciência, daquelas questões jurídicas que emergiram da mencionada evolução, a 

partir da escolha de valores e parâmetros éticos, visando estabelecer o mínimo de 

regulamentação diante de uma matéria tão complexa, de modo que, basicamente, 

para desempenhar tal papel, surge o Biodireito.  

A evolução é célere e nem sempre as normas jurídicas a acompanham. 

É forçoso reconhecer que evidentemente estas normas não serão simplesmente 

adaptadas às descobertas biotecnológicas porque antes de tudo o sistema jurídico 

também veicula valores que, por sua vez, são transpostos ao ordenamento 

através dos princípios.   



        
                                                                            11
 

Dentre as técnicas médicas que se desenvolveram no século passado, 

as técnicas de reprodução humana assistida destacam-se pela reviravolta que 

causaram no conceito de concepção e de início da vida humana, tornando 

evidente a necessidade de imposição de limites à atividade científica, sem, 

contudo inviabilizá-la.  

 Objetiva-se demonstrar que o princípio da dignidade humana, 

fundamento da ordem constitucional brasileira, é sempre o parâmetro para a 

utilização das técnicas de reprodução humana assistida, já que é o fundamento de 

todo ordenamento jurídico.  

A finalidade primordial da permissibilidade para utilização das técnicas 

de reprodução humana assistida é possibilitar que pessoas estéreis possam 

procriar, depois de esgotados todos os métodos, e a ausência de uma norma 

reguladora e de fiscalização eficaz pode, sem dúvida, acarretar desvios éticos 

nefastos não só para os envolvidos, como para a sociedade em geral.  

Ao longo do trabalho, serão expostos alguns aspectos médicos das 

principais técnicas de reprodução humana assistida, com o escopo de se verificar 

em que momento e de que forma, do ponto de vista técnico, ocorre a fecundação 

para proporcionar a pretensa gestação, objetivando-se demonstrar um panorama 

geral de tais técnicas na atualidade e seus avanços.  

Assim, será objeto de estudo a situação legislativa no país sobre a 

matéria da reprodução humana assistida, bem como as normas deontológicas do 

Conselho Federal de Medicina. Recentemente, em 29 de maio de 2008, o 

Supremo Tribunal Federal se posicionou a respeito da constitucionalidade da Lei 

n° 11.105/2005, conhecida por Lei de Biossegurança, permitindo a pesquisa com 

embriões congelados oriundos da fertilização in vitro, dando uma interpretação 

sobre o que o ordenamento jurídico brasileiro considera vida humana e a medida 

de sua proteção. Na América Latina ainda são poucos os países que têm 

legislação própria sobre a reprodução medicamente assistida, enquanto na 

Europa a maioria dos países já regulamentou a questão, cada um com as 
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especificidades locais, de acordo a orientação política, de forma mais ou menos 

restritiva, do ponto de vista da liberdade cientifica.  

Busca-se verificar as novas idéias e conceitos que passaram a informar 

o Direito de Família contemporâneo, até então baseado nas arcaicas noções de 

família patriarcal, de unicidade de entidade familiar, como proveniente 

exclusivamente do casamento, cuja finalidade era de legitimar a família e os filhos.  

A Constituição Federal de 1988 provocou profunda alteração no Direito 

de Família na medida em que consagrou a idéia pluralista de família, dando-lhe 

ampla e total proteção do Estado. A realidade não mais permite que inúmeras 

uniões formadas com base, principalmente, no afeto sejam marginalizadas.  

Nesse contexto, defendemos que o direito à procriação, pela via 

artificial, é uma das dimensões do direito ao planejamento familiar e sua extensão 

às diversas modalidades de entidades familiares, em especial às famílias 

monoparentais e homoafetivas, cujos indivíduos dela integrantes, devem ser 

considerados em si, como pessoas que buscam sua realização pessoal na família, 

para  que lhes seja respeita a dignidade humana. 

Serão objeto de análise as repercussões trazidas pela utilização das 

técnicas de reprodução humana assistida no conceito de filiação, demonstrando 

os inúmeros problemas que podem surgir e que ainda se encontram sem solução 

legal, ressaltando a importância dos princípios nesta celeuma. Sob esta ótica, 

serão analisados os casos de fertilização heteróloga, da fertilização post mortem e 

da maternidade de substituição, questões estas bastante polêmicas tanto no 

direito pátrio como no direito estrangeiro.  

Procurar-se-á analisar especificamente o caso da fertilização 

heteróloga, na qual um terceiro participa do projeto procriatório artificial e o direito 

à origem genética, qualificando este como direito de personalidade, distinguindo-o 

do direito à filiação. Defende-se que o reconhecimento do direito à origem 

genética nem sempre coincide com o reconhecimento de um estado de filiação, 

pois se está diante de duas categorias distintas, cujas conseqüências jurídicas 

também são diversas. 
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Não obstante se reconhecer a importância da origem genética tem-se 

em vista o direito à intimidade do doador do sêmen ou do óvulo, daí a análise da 

possibilidade de configuração de conflito de direitos fundamentais.  

Na solução deste conflito, propõe-se a adoção da teoria de Alexy 

quanto à realização de uma ponderação, para que, ao final, possa-se concluir pela 

melhor forma de assegurar a dignidade humana, fundamento de toda ordem 

constitucional.  

Portanto, o método empregado neste trabalho é o dedutivo, já que se 

parte dos conceitos da bioética, das normas deontológicas e das normas jurídicas 

para abordar os diversos problemas que envolvem as questões relacionadas com 

as técnicas de reprodução humana assistida e suas perspectivas para dirimir 

conflitos.  
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CAPITULO 1 A REPRODUÇÃO HUMANA ASSISTIDA À LUZ DA 
BIOÉTICA E DO BIODIREITO 

1.1 A FUNÇÃO DA BIOÉTICA EM FACE DA EVOLUÇÃO MÉDICO-
CIENTÍFICA E SEUS PRINCÍPIOS BÁSICOS 
 

As ciências biológicas, a partir do século XX, passaram por uma 

revolução. Desde a descoberta de doenças até a possibilidade de prevê-las e 

tratá-las, passando pelas técnicas de reprodução humana assistida e a 

decodificação do genoma das plantas, dos animais e do próprio homem. 

Atualmente, a sociedade depara-se com a possibilidade de combinações 

genéticas, a exemplo da clonagem e da reconstituição de órgãos através de 

células-tronco, enfim, técnicas médicas jamais antes cogitadas. 

Toda esta revolução despertou na comunidade científica e na 

sociedade contemporânea a preocupação com as conseqüências da utilização 

destas descobertas e a necessidade de impor limites éticos ao conhecimento 

biotecnológico e à engenharia genética, sem, contudo, impedir o progresso e a 

melhoria das condições de vida do homem.  

No entanto, a tarefa de conciliar o desenvolvimento da engenharia 

genética com o cumprimento dos preceitos éticos e morais de dada sociedade é 

bastante árdua. Primeiramente, deparamos-nos com a dificuldade de se distinguir 

ética e moral. Essa diferenciação é útil no sentido de compreender melhor alguns 

temas conflitivos e fronteiriços da análise da bioética. 1

Tanto ética quanto moral possui significado etimológico similar. A 

palavra ética vem do grego ethos, que tem o sentido de caráter, modo de ser. Por 

sua vez, moral vem do latim mos ou mores e tem o sentido de costumes. No 

entanto, entendemos que a ética é a parte prática da moral, que se refere a uma 

atividade em particular.  

 
1 GARRAFA, Volnei. Bioética e ciência: até onde avançar sem regredir. Disponível em: 
<http://www.cfj.jus.br/revista/numero7/artigo10.htm.> Acesso em: 15 jan. 2008. 

http://www.cfj.jus.br/revista/numero7/artigo10.htm
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A moralidade consiste no fundamento daquilo que é aceito ou 

reprovado no comportamento do homem em relação ao seu semelhante e com a 

sociedade, em determinado local e período, sendo, portanto, mutável. Assim, 

entende o professor Ruy de Azevedo Sodré que a moral é dirigida ao bem; é a 

ciência do bem. A sua infração resulta numa sanção, na maioria dos casos, 

imposta pela nossa própria consciência, que se traduz no remorso. Em outros, a 

sanção decorre de uma repulsa social. 2 Já a ética, segundo José Carlos Souza e 

Silva, estuda o comportamento do homem livre diante de si próprio e do meio em 

que vive. É a prática do bem e praticar o bem é agir respeitando os valores morais 

que estão dentro da consciência individual e coletiva. 3

Volnei Garrafa procurar explicar a diferença entre ética e moral, nos 

seguintes termos: 

 

[...] a moral romana é uma espécie de tradução latina de ética, mas que 
acabou adquirindo uma conotação formal e imperativa que direciona ao 
aspecto jurídico e não ao natural, a partir da antiga polarização 
secularmente verificada, e especialmente forte naquela época entre o 
bem e o mal, o certo e o errado, o justo e o injusto. (GARRAFA, 1995, p. 
20-24). Para os gregos, o ethos indicava o conjunto de comportamentos 
e hábitos constitutivos de uma verdadeira “segunda natureza” do homem. 
Na Ética a Nicômacos, Aristóteles interpretava a ética como  reflexão 
filosófica sobre o agir humano e suas finalidades (ARISTOTELES, 1992). 
A partir da interpretação aristotélica que a ética passou, posteriormente, a 
ser referida como ciência da moral. Na prática, no entanto, a discussão 
persiste até hoje. 4

 

Por sua vez, Fátima Oliveira nos ensina: 

 

[...] A ética é construída para estabelecer as normas de convivência com 
o conjunto da sociedade em um dado momento. Comporta a microética 
(pessoal/privada – o ser humano) e a macroética (coletiva/pública – a 
humanidade). A ética apresenta o consenso possível no interior de uma 

 
2 SILVA, JCS. Ética na advocacia. Porto Alegre: Antonio Sergio Fabris Editor, 2000, p.15. 
3 Idem, p.16. 
4 GARRAFA, Volnei. Bioética e ciência: até onde avançar sem regredir. Disponível em: 
<http://www.cfj.jus.br/revista/numero7/artigo10.htm.> Acesso em: 15 jan. 2008. 
 

http://www.cfj.jus.br/revista/numero7/artigo10.htm
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cultura plural, com valores diversos e divergentes; ou seja, a ética deve 
refletir os traços de unidade entre os diferentes valores morais5.  

 

Nesse sentido, a ética ocupa-se do que é correto ou incorreto no agir 

humano, é a ética aplicada de questões relevantes para a pessoa e para a 

humanidade, não se preconizando o emprego do adjetivo ético como sinônimo de 

bom 6. 

Ocorre que os valores, indestacáveis do processo de conhecimento, 

são mutáveis ao longo do processo histórico, sendo necessário estabelecer 

critérios para determinar o valor ético das ações humanas 7.  Deve-se procurar 

distinguir entre o bem absoluto e as ações particulares e contingentes, o chamado 

saber prático.  

Por conseguinte, diante da dificuldade de se diferenciar a ética da 

moral, para o objeto que aqui se trata, adotaremos o entendimento de que a ética 

é a ciência dos fundamentos ou dos princípios da ação e a moral o conjunto de 

normas que regulam a ação humana. 8

Os avanços nas ciências biológicas e médicas e os problemas éticos 

gerados despertaram a necessidade de se estabelecer limites para a atuação do 

cientista. Tal processo se deu através de um estudo ético aplicado às ciências da 

vida. Assim, a ética aplicada à biologia passou a se chamar bioética. Tal termo 

surgiu na década de 70 e quem primeiro o utilizou foi Van Rensselaer Potter, da 

Universidade de Wisconsin, Madison, nos Estados Unidos, em um artigo “the 

science of survival. Em janeiro de 1971, o mesmo autor publicou a obra Bioethics 

bridge to the future9. Entretanto, não se pode deixar de citar o marco inicial da 

bioética como sendo o Código de Nuremberg, de 1947, elaborado no intuito de 
 

5 OLIVEIRA, Fátima. Engenharia genética – o sétimo dia da criação. 5. ed. São Paulo: Moderna, 
1995, p. 118. 
6 CLOTET, Joaquim. Bioética como ética aplicada e genética. Bioética, 5: p.173-183, 1997 
7 ALBANO, Lílian Maria José.  Biodireito. Os avanços da genética e seus efeitos ético-jurídicos. 
São Paulo: Editora Atheneu, 2004, p. 13. 
8 NEVES, Maria do Céu Patrão. A fundamentação antropológica da bioética. In Bioética. Brasília, 
v. 4, n. 1, p. 14, 1996.  
9 OLIVEIRA, Simone Born de. Da bioética ao direito. Manipulação genética e dignidade humana. 
Curitiba: Juruá, 2006, p. 43. 
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não mais permitir que se repetissem as atrocidades praticadas na época do 

nazismo, por médicos que realizavam as mais degradantes experiências com 

seres humanos.  

A bioética estuda as dimensões morais das ciências da vida e do 

cuidado da saúde, mediante a utilização de metodologias éticas num contexto 

multidisciplinar. 10  

Eduardo Leite afirma que o que gerou o nascimento da bioética foi “a 

necessidade de um controle da utilização crescente e invasora de tecnologias 

cada vez mais numerosas e afinadas nas práticas biomédicas, sendo que o 

desenvolvimento das tecnologias modernas aniquilou os consensos antigos, os 

ideais e as regras que animavam as condutas coletivas e individuais, as práticas 

profissionais”11

A bioética passou a ocupar lugar de destaque nos estudos da conduta, 

saúde e vida humana, visto que aborda questões referentes à deontologia médica 

e tudo aquilo ligado à vida e à saúde humana.  

Segundo Clotet, a bioética visa resolver, de forma racional, os 

problemas biomédicos que surgem em face de visões diferentes dos mesmos, 

depois de considerados os princípios e valores morais.  A bioética exige a reflexão 

a respeito de o homem estar utilizando a ciência ou de ser objeto da mesma. 12  A 

bioética vai ser utilizada para dirimir conflitos nestas áreas, dentro de uma visão 

pluralista e multidisciplinar, certo de que a tarefa nunca é fácil diante da dificuldade 

de padronização de valores.  

Portanto, a bioética busca aplicar a ética às questões que venham a 

surgir em decorrência das novas tecnológicas; é a ética ordinária, fundamental, 

 
10 SGRECCIA, Elio. Manual de Bioética I: fundamentos e ética biomédica. Trad. Orlando Soares 
Moreira. São Paulo: Editora Loyola, 1996, p. 213. 
11 LEITE, Eduardo de Oliveira. Procriações artificiais: bioética e biodireito. In PEREIRA, Rodrigo da 
Cunha. Repensando o Direito de Família. Belo Horizonte: Del Rey, 1999, p. 148. 
12 CLOTET, Joaquim apud NEVES, Maria do Céu Patrão. A fundamentação antropológica da 
bioética. In Bioética. Brasília, v. 4, n. 1, p. 14, 1996.  
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geral ou substantiva aplicada a uma área especializada de problemas, ao bio-

reino. 13

A ética da vida, como é chamada a bioética, por alguns, surge no 

contexto de imprevisibilidade dos resultados das experimentações nas pesquisas 

com geneterapia, novas formas de procriação com profundas conseqüências nos 

conceitos de maternidade e paternidade, sendo premente a necessidade de 

proteger a espécie humana em face de avanços médicos, tendo como base os 

princípios éticos, visando sempre buscar os benefícios para o ser humano, dentro 

dos limites da dignidade humana.  

Segundo Vicente de Paulo Barretto: 

 

[...] A bioética surge, assim, como o mais novo e complexo ramo da ética 
filosófica, pois trata da responsabilidade em relação à humanidade do 
futuro e, ao mesmo tempo, considera a pessoa humana como detentora 
de direitos inalienáveis. Contribuem, assim, para estabelecer os seus 
fundamentos duas linhas do pensamento contemporâneo: a primeira, 
peculiar à tradição liberal, onde se proclamam e afirmam os direitos da 
pessoa humana, como limites à ação do Estado e dos demais indivíduos; 
a segunda, socorre-se de uma nova linha do pensamento filosófico, 
originária da primeira, mas que passa a pensar a ação do indivíduo, não 
somente no quadro de suas conseqüências imediatas, mas 
principalmente em função de suas repercussões futuras. 14

 

O estudo da bioética buscou obter respostas na formulação de 

princípios éticos que serviriam como fonte de obrigações morais e pretendiam 

regular a pesquisa e engenharia genética. Tais princípios passaram a constituir o 

ponto de partida obrigatório para qualquer discussão a propósito dos temas 

relacionados com as ciências. 15

Os princípios da bioética foram mencionados, primeiramente, no 

Relatório de Belmont, apresentado com resultado do trabalho da Comissão Norte-
 

13  BELLINO, Francesco. Fundamentos da bioética: aspectos antropológicos, ontológicos e 
morais. Trad. Nelson Souza Canabarro. Bauru (SP): EDUSC, 1999, p. 47-48, 
14 BARRETTO, Vicente de Paulo. Bioética, biodireito e direitos humanos. Disponível em: 
<http://www2.uerj.br/~direito/publicacoes/publicacoes/vicente_barreto/vb_8.html.>. Acesso em: 19 
set. 2007.  
15 BARBOZA, Heloisa Helena. Princípios da Bioética e do Biodireito. Disponível em: 
<www.portalmedico.org.br/revista/bio2v8/simpo1.pdf>. Acesso em: 22 jan. 2008. 

http://www2.uerj.br/%7Edireito/publicacoes/publicacoes/vicente_barreto/vb_8.html.%3E%20Acesso%20em:%2019%20set%202007
http://www2.uerj.br/%7Edireito/publicacoes/publicacoes/vicente_barreto/vb_8.html.%3E%20Acesso%20em:%2019%20set%202007
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Americana para a Proteção da Pessoa Humana na Pesquisa Biomédica e 

Comportamental, em 1978, os quais consagravam a vontade da sociedade e da 

comunidade científica, visando orientar as atividades científicas. Tal documento 

menciona três princípios, conhecidos como a trindade bioética, que são o princípio 

da autonomia, o da beneficência e o da justiça. 16

O princípio da autonomia está relacionado ao direito do homem de 

escolher a que procedimentos médicos pretende se sujeitar, devendo os 

profissionais da área de saúde respeitar os valores morais de cada pessoa, sem 

imposições. É importante sempre que o paciente manifeste seu consentimento 

livre e informado, evitando, assim, que se torne objeto ou coisa.  Para tal, o 

médico deve fornecer informações claras e precisas ao seu paciente sobre o seu 

estado clínico e os tratamentos possíveis, permitindo que este diante de tais 

informações, possa optar por aquilo que julgar adequado. 

Tal liberdade de escolha, no entanto, não deve ser considerada 

ilimitada: ela deve ser afastada em prol do bem comum, quando refletir 

negativamente na sociedade. 

No que diz respeito ao princípio da beneficência, este está ligado ao 

bem estar do paciente, estabelecido na tradição hipocrática.17 As pesquisas e 

técnicas devem ser realizadas no intuito de melhorar a saúde do homem e 

evitando o máximo possível causar-lhe qualquer dano, daí alguns também 

invocarem o princípio da não maleficência. As mesmas devem visar sempre o bem 

da pessoa, que é prioritário em relação aos interesses da sociedade e da 

ciência.18

 
16 OLIVEIRA, Simone Born de. Da bioética ao direito. Manipulação genética e dignidade humana. 
Curitiba: Juruá, 2006, p. 47. 
17A tradição hipocrática vem da Escola de Hipócrates, do V Século a.C., segundo a qual a  Ética 
Médica baseia-se em dois deveres absolutos, considerados necessários e suficientes para 
determinar se o agir do médico é ou não correto e que são constitutivos da assim chamada 
deontologia médica. Trata-se dos deveres de não maleficência e de beneficência.  
18 OLIVEIRA, Fátima. Engenharia genética – o sétimo dia da criação. 5 ed. São Paulo: Moderna, 
1995, p.56. 
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Por sua vez, o princípio da justiça estabelece que todos tenham acesso 

igualitário aos benefícios dos serviços de saúde. Tal princípio encontra-se 

consubstanciado na Constituição Federal de 1988, que, no art. 196, dispõe: 

 

[...] Art. 196 - A saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 
doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações 
e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 19  

 

Para John Rawls uma sociedade somente será justa se: 

 

[...] todos os valores sociais – liberdade e oportunidade, ingressos e 
riquezas, assim como as bases sociais e o respeito a si mesmo – forem 
distribuídos de maneira igual, a menos que uma distribuição desigual de 
algum ou de todos esses valores redunde em benefício para todos, em 
especial, para os mais necessitados. 20  

 

Vale ressaltar, no entanto, que a aplicação de tais princípios apresenta 

problemas de ordem racional, na medida em que a sua aplicação não pode ser 

feita de maneira conjunta, posto que partem de pressupostos que são 

mutuamente excludentes. Enquanto o princípio da beneficência prega que o 

médico deve envidar todos os esforços para manter o paciente vivo, mesmo 

contra a sua vontade, o princípio da autonomia reconhece o direito do paciente de 

decidir, na relação médico-paciente. O princípio da justiça, por sua vez, visa 

garantir a todos, indistintamente, o direito à saúde.  

Percebe-se que a aplicação literal dos três princípios da bioética de 

modo mecânico, sem que sejam discutidos os seus fundamentos éticos, podem 

tornar-se conflitantes, contraditórios e auto-excludentes, já que apresentam pontos 

centrais, por vezes, convergentes.  
 

19 BRASIL, Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Promulgada 
em 5 de outubro de 1988. Código civil, código de processo civil, código comercial legislação civil, 
processual civil e empresarial, constituição federal. Organização do texto: Yussef Said Cahali. 9. 
ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 21-172.  
20  RAWLS, John. Uma teoria da Justiça. Trad. Almiro Pisetta e Lenita M. R. Esteves. 2 ed. São 
Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 94. 
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Conseqüentemente, torna-se, então, necessário assegurar a integração 

entre os princípios, de forma que a autonomia seja preservada, a solidariedade 

garantida e a justiça promovida. 21

Embora seja difícil, como salienta Silvia da Cunha Fernandes, obter a 

neutralidade nas pesquisas científicas, dada à condição humana do próprio 

cientista, cujas conclusões e descobertas com ele mesmo se relacionam, os 

princípios não deixam de servir como paradigmas a serem observados pelos 

profissionais envolvidos. 22

É forçoso reconhecer, entretanto, que dada a gravidade das 

conseqüências da evolução das técnicas médicas para a sociedade e as 

implicações do descumprimento dos deveres éticos impostos aos profissionais, o 

direito não pode manter-se inerte aos fatos, surgindo, assim, a tentativa de 

positivar as normas bioéticas, através do chamado biodireito, que a seguir 

analisaremos.  

 

1.2 DA BIOÉTICA AO BIODIREITO: A NECESSIDADE DE INCLUSÃO 
DAS NORMAS ÉTICAS NO ORDENAMENTO JURÍDICO VIGENTE 
 

O rápido desenvolvimento das técnicas de reprodução assistida e a sua 

disseminação em todo mundo trouxe inúmeras indagações do ponto de vista da 

ética e do Direito e, ainda, o dilema de não frear os avanços científicos, mas de, 

ao mesmo tempo, não permitir afronta ao ser humano.   

O direito, ordem social mutável, sofre a exigência de uma grande 

transformação em virtude da substancial mudança social determinada pelas novas 

descobertas que, por sua vez, trouxe conseqüências para a bioética. Ainda que se 

tome a bioética em seu sentido estrito, ou seja, ética relacionada com as novas 
 

21 BARRETTO, Vicente de Paulo. Bioética, biodireito e direitos humanos. Disponível em: 
<http://www2.uerj.br/~direito/publicacoes/publicacoes/vicente_barreto/vb_8.html.> Acesso: em 19 
set. 2007. 
22  FERNANDES, Silvia da Cunha. As técnicas de reprodução humana assistida e a 
necessidade de sua regulamentação jurídica. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 16. 

http://www2.uerj.br/%7Edireito/publicacoes/publicacoes/vicente_barreto/vb_8
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conquistas biotecnológicas, abrangente, então, de questões como manipulação 

genética, reprodução assistida, transexualidade, manutenção da vida artificial, 

eutanásia, etc (com todas as suas derivações), somente o limitado âmbito de 

problemas delas decorrentes já é suficiente. 

O conjunto de relações sociais e jurídicas complexas, envolvendo 

valores religiosos, culturais e políticos que surgiu a partir do progresso científico e 

suas aplicações, repercutem no ordenamento jurídico, inclusive nas políticas 

publicas tecnológicas do Estado. Segundo Vicente de Paulo Barreto, o modelo 

atual de sociedade liberal individualista e socialmente atomizada é questionado 

pelo próprio relativismo moral que dela tomou conta, tornando necessário o 

Biodireito na pós-contemporaneidade. 23

Apresenta-se como necessário estabelecer os comportamentos 

médico-científicos permitidos ou não permitidos e as respectivas sanções pelo 

descumprimento destas normas. Neste sentido, o termo biodireito pode ser 

entendido, também, para englobar todo o conjunto de regras jurídicas já 

positivadas, voltadas a impor - ou coibir - uma conduta médico-científica e que 

sujeitem seus infratores às sanções por elas previstas.  

Desta maneira, pode-se dizer de forma mais concisa que Biodireito é o 

conjunto de normas que visam estabelecer a obrigatoriedade de observância dos 

mandamentos bioéticos, e, ao mesmo tempo, é a discussão sobre a adequação - 

sobre a necessidade de ampliação ou restrição - desta legislação. 24

O Biodireito surge num contexto de necessidade de disciplinar as 

normas reguladoras da conduta humana em face dos avanços da medicina. 25 

Conseqüentemente, aproxima-se da ética, numa tentativa de positivá-la.  

Neste sentido, explica Vicente de Paulo Barretto:  

 
23 BARRETTO, Vicente de Paulo. Bioética, biodireito e direitos humanos. Disponível em: 
<http://www2.uerj.br/~direito/publicacoes/publicacoes/vicente_barreto/vb_8.html>. Acesso em: 19 
set. 2007. 
24 CHIARINI JUNIOR, Enéas Castilho. Noções introdutórias sobre biodireito. Disponível em: 
<http://www.infojus.com.br/webnews/noticia.php?id_noticia=2271&>. Acesso em: 19 set. 2007. 
25 KRELL, Olga Jubert. Reprodução humana assistida e filiação civil. Princípios éticos e 
jurídicos.  Curitiba: Juruá, 2007, p. 50. 

http://www2.uerj.br/%7Edireito/publicacoes/publicacoes/vicente_barreto/vb_8
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[...] A experiência totalitária, em suas duas versões, durante o século XX, 
as duas guerras mundiais, as atrocidades cometidas no campo de 
batalha e os bárbaros experimentos genéticos, levados a efeito pelos 
médicos nazistas em campos de concentração, fizeram com que se 
acordasse para uma empiria que situava a questão moral de maneira 
contundente e em estado puro. A história mostrava, assim, como o direito 
e suas pretensões normativas não atendera às necessidades mínimas de 
proteção da pessoa humana, o que obrigou a que se recorresse às fontes 
legitimadoras do direito. A recuperação do tema clássico das relações da 
moral com o direito renasceu, então, como meio de explicar e superar o 
impasse moral em que se encontrava mergulhada a consciência do 
homem ocidental. Nesse contexto de crise ética e da necessária 
restauração de parâmetros metalegais, as indagações suscitadas pelo 
passado recente e pelo avanço das pesquisas biológicas e suas 
aplicações tecnológicas do presente fizeram com que se procurasse 
estabelecer no campo da biologia, princípios destinados a garantir a 
humanização do progresso científico. Num primeiro momento, fixaram-se 
princípios de caráter moral abstrato, para logo em seguida, mesmo 
quando a questão ética não estava amadurecida, serem formuladas 
normas jurídicas, relativas às pesquisas e tecnologias biológicas. Restou, 
entretanto, um espaço vazio entre a formulação ética e a normatização 
jurídica, o que obrigou à retomada do debate clássico sobre a 
possibilidade da construção de normas jurídicas, que pudessem refletir 
valores éticos. Essa linha de investigação permite que se utilize a idéia 
do direito cosmopolita como estrutura racional dentro da qual possam 
racionalmente justificar-se os valores, discutidos em função dos avanços 
das ciências biológicas, e em que medida poderão constituir-se nos 
fundamentos da ordem normativa do biodireito.26  

 

Desta feita, o Biodireito, caminhando mais no sentido de um 

microssistema, que novo ramo do direito, volta-se a princípios éticos antes 

distanciados.  

Assim, esclarece Heloisa Barboza: 

[...] O encaminhamento das soluções jurídicas para todos confrontos 
decorrentes desses fatos, ainda que distintos em sua causa e efeitos, 
deve encontrar um ponto comum em princípios éticos, notadamente na 
valorização e preservação da dignidade e vida humanas, hoje princípios 
constitutivos do nossos sistema. Por conseguinte, após a 
constitucionalização do Direito Civil, todas as respostas devem, 
necessariamente, estar embasadas nos princípios estabelecidos pela 
Constituição Federal pertinentes à matéria, dentre outros: dignidade da 
pessoa humana, respeito aos direitos fundamentais, direito à vida, 
paternidade responsável, melhor interesse da criança e do adolescente, 
vedação de qualquer tipo de comercialização  na retirada das partes do 

 
26 BARRETTO, Vicente de Paulo. Bioética, biodireito e direitos humanos. Disponível em: 
<http://www2.uerj.br/~direito/publicacoes/publicacoes/vicente_barreto/vb_8.html>. Acesso em: 19 
set. 2007.  

http://www2.uerj.br/%7Edireito/publicacoes/publicacoes/vicente_barreto/vb_8.html%3E.%20Acesso:%20em%2019/07/2006
http://www2.uerj.br/%7Edireito/publicacoes/publicacoes/vicente_barreto/vb_8.html%3E.%20Acesso:%20em%2019/07/2006
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corpo para fins de transplante, e preservação da integridade e 
diversidade do patrimônio genético. 27

 

Embora exista um descompasso entre as conquistas decorrentes do 

desenvolvimento das ciências médico-científicas, tal descompasso não implica 

pensar num direito apenas como instrumento das conquistas tecnológicas, ou em 

atenção a um saber biotecnológico hermético.28  

O desafio do biodireito é tentar implementar a ética, através do respeito 

aos direitos humanos, sendo certo que tal tarefa é árdua, na medida em que tais 

direitos são universais quando pensados de forma abstrata, sendo que quanto 

mais referidos a dados reais e mais concretizados, tanto mais contingentes e 

relativos se tornam. 29  

 

1.3 AS QUESTÕES ÉTICO-JURÍDICAS QUE ENVOLVEM AS 
TÉCNICAS DE REPRODUÇÃO ASSISTIDA E A NECESSIDADE DE 
REGULAMENTAÇÃO 

 

Consoante já salientado, emergiram dilemas a partir do célere 

desenvolvimento das técnicas de reprodução assistida e a sua disseminação, em 

especial o de se tentar conciliar os avanços científicos com a proteção ao ser 

humano e sua dignidade.  

Argumenta-se que a utilização das técnicas de reprodução humana 

assistida consiste em fazer prevalecer o desejo de procriar e de se ter filhos 

biológicos, quando hoje o biologismo não é mais fundamental nas relações 

familiares.  Segundo Maria Helena Diniz, gerar um filho não é questão de 

 
27 BARBOZA, Heloisa Helena. Novos temas de Biodireito e Bioética. Rio de Janeiro: Renovar, 
2003, p. 27.  
28 Idem, p. 28. 
29 CAMBI, Eduardo. O caráter universal do direito moderno e os desafios fundamentais impostos 
pelo biodireito. In CORREA, Elidia Aparecida de Andrade, GIACOIA, Gilberto, CONRADO, Marcelo 
(Coords).  Biodireito e dignidade da pessoa humana: diálogo entre a ciência e o direito. Curitiba: 
Juruá, 2007, p.67.  
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laboratório, mas obra do amor humano. Converter um ato de amor num 

experimento de laboratório pode trazer graves conseqüências para o casal e para 

o filho. Ela defende, inclusive, que algumas das técnicas, como a gestação por 

conta de terceiro, deveria ser proibida. 30

Não se pode, contudo, negar a realidade ou fechar os olhos, pois a 

evolução é inevitável, sob pena de se configurarem abusos. Ora, o que está em 

jogo é a própria criação do ser humano. 

Após o nascimento do primeiro bebê de proveta do mundo, uma menina 

chamada Louise Brown, nascida na Inglaterra, várias comissões surgiram, em 

diversos países, no intuito de estudar alguns aspectos decorrentes da utilização 

das técnicas de reprodução humana assistida.  Na Itália, por exemplo, o Comitê 

Nacional de Bioética não permite que mulheres fora da idade reprodutiva façam 

uso das técnicas, assim como os casais formados por pessoas do mesmo sexo e 

a mulher solteira. Na França, em 1983, foi criado o Comitê Consultivo Nacional de 

Ética para as Ciências da Vida e da Saúde; A Grã-Bretanha, em 1984, elaborou o 

relatório Warnock 31. Nos Estados Unidos, formaram-se comissões nacionais para 

estabelecimento de diretrizes, surgindo o Human Fertilisation and Embriology Act, 

de 1990. Desta feita, o nascimento de Louise Brown representava um progresso 

considerável: a técnica, longamente explorada, abria novos horizontes à 

terapêutica da esterilidade e à ciência da embriologia.  32

A cada dia e com a intensificação da utilização das técnicas de 

reprodução humana assistida, surgem novos questionamentos. Pode o homem ou 

mulher fazer uso das técnicas ainda que não tenham problemas de fertilidade? É 

eticamente aceitável a escolha dos embriões que serão introduzidos no corpo da 

mulher, de acordo com a sua qualidade genética? A chamada “barriga de aluguel” 

é uma prática aceitável, do ponto de vista ético? Quem é a mãe neste caso, a 

gestante ou a encomendante? As pessoas solteiras, os casais homossexuais 
 

30 DINIZ, Maria Helena. O estado atual do biodireito. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 478. 
31 Conhecido relatório Warnock, "Report of the Committee of Inquiry into Human Fertilization and 
Embriology", elaborado sob a coordenação de Mary Warnock 
32 ALBANO, Lílian Maria José. Biodireito: os avanços da genética e seus aspectos ético-jurídicos. 
São Paulo: Editora Atheneu, 2004, p. 75.  
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podem se utilizar de tais técnicas? Os doadores de sêmen têm direito a manterem 

o sigilo de suas identidades? Pode lhes ser atribuída qualquer obrigação familiar? 

Qual o destino que deve ser dado aos embriões excedentários? É justo e razoável 

que alguém já nasça órfão, como ocorre nos casos de inseminação post mortem? 

Poderia haver prejuízo para sua personalidade e integração social?  E no caso de 

dolo do marido que induz sua mulher a realizar uma inseminação artificial 

homóloga, quando na verdade o sêmen não lhe pertence. Denunciada a farsa, 

poderia a mulher alegar tal erro para justificar um pedido de aborto? Estas e 

muitas outras questões, ao menos no Brasil, encontram-se sem resposta legal. 

Entre nós, a maior preocupação foi a de implantar esta nova tecnologia 

no país, sem, contudo se discutir as suas implicações éticas. Somente após oito 

anos do nascimento do primeiro bebê de proveta brasileiro foi que o Conselho 

Federal de Medicina editou a Resolução n° 1358/92, estabelecendo as normas 

éticas a serem observados pelos profissionais da área de saúde, na utilização das 

mencionadas técnicas.  

Diferentemente, em outros países, houve debates a fim de se tentar 

formar um consenso geral acerca das implicações éticas do desenvolvimento de 

tais técnicas, estabelecendo-se diretrizes a serem seguidas. Cite-se, por exemplo, 

a Declaração Ibero-Americana sobre Ética e Genética, onde foram relatados os 

resultados dos encontros sobre bioética e genética ocorridos em Manzanillo, na 

Espanha, em 1996 e em Buenos Aires, na Argentina, em 1998, com intuito de 

alertar os países ibero-americanos sobre a necessidade de adoção de medidas 

(legislativas ou não) que pudessem fomentar o estudo, o desenvolvimento de 

projetos de pesquisa e a difusão de informações sobre os aspectos sociais, éticos 

e jurídicos relacionados com a genética humana. 33

A verdade é que não há um controle social mais efetivo do trabalho 

realizado pelas clínicas de fertilização no país, em face da ausência de lei 

específica, em que pese a ANVISA haver editado, em 2006, a Resolução n° 33, 

que dispõe sobre o funcionamento dos bancos de células e tecidos germinativos.  

 
33 FERNANDES, Silvia da Cunha. Op. cit,  p.11. 
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Outrossim, embora a Lei n°  9.263/96 contenha a obrigação de que os 

serviços de reprodução humana assistida sejam oferecidos  pelo Sistema Único 

de Saúde, são poucos os hospitais públicos que realizam tais procedimentos. 

Tanto que o primeiro serviço púbico de reprodução assistida implantado no Brasil 

foi em Ribeirão Preto - SP, por uma iniciativa acadêmica e científica, mas não 

política. 34  De fato, os procedimentos de inseminação artificial são realizados, na 

maioria dos casos, em clínicas particulares, sem atingir, de forma satisfatória a 

rede pública de saúde,  35 com alto custo para os interessados diante da realidade 

econômica da população brasileira 36. 

  Talvez, esta falta de legislação específica, ocorra por ainda ser 

considerada escassa realização das técnicas de reprodução humana assistida, 

proporcionalmente ao número de partos ocorridos no país, embora haja um 

crescimento anual vertiginoso. 37  

Em que pese o acesso a tais técnicas ainda ser reduzido a uma 

pequena parcela da população, já se noticiam várias condutas questionáveis sob o 

ponto de vista ético, tais como a venda de óvulos, a cessão onerosa do útero, a 

escolha seletiva de embriões, a ovodoação. 38  Tais práticas vêm sendo relatadas 

 
34 ALBANO, Lílian Maria José. Biodireito: os avanços da genética e seus efeitos ético-jurídicos. 
São Paulo: Editora Atheneu, 2004, p. 76.  
35 Atualmente, são poucos os hospitais que realizam as técnicas de reprodução humana assistida, 
tais como o Hospital das clinicas de São Paulo, o Hospital Perola Byngton, os quais têm mais de 
10 mil casais na fila de espera.  O Hospital das Clínicas da Universidade Estadual de Campinas 
chegou a oferecer o serviço, que foi interrompido devido ao alto custo dos remédios, que não são 
financiados pelo SUS. 
36 Em média, o custo por ciclo de FIV realizado é de R$5,8 mil reais e, com a inclusão dos gastos 
com medicamento, dependendo da complexidade do caso, pode perfazer a quantia de R$8 mil até 
mais de R$20 mil reais. Disponível em: <www.cosmo.com.br>. Acesso em 24 out. 2007. 
37 Segundo reportagem da revista VEJA, edição de 12 de julho de 2006, de Roberta Salomone, fls. 
108 e 109, devido à popularização das técnicas de inseminação artificial, entre 1978, quando 
nasceu Louise Brown, o primeiro bebê de proveta do mundo e 2000 dobrou nos Estados Unidos a 
quantidade de famílias com filhos gêmeos, e aquelas com trigêmeos e quadrigêmeos 
multiplicaram-se por sete. No hospital Albert Einstein em São Paulo, a taxa de partos múltiplos no 
ano de 2005 foi dobro em relação a 2000. SALOMONE, Roberta. Revista Veja. São Paulo: Abril, 
edição de 12 jul. 2006, p. 108-109. 
38 A revista VEJA, edição 2059, ano 41, n° 18, de 07 de maio de 2008, p.140-143, traz reportagem 
com o seguinte título: “Gravidez a Soldo” que relata: No Brasil, o aluguel de uma barriga é 
permitido somente em caráter solidário. Ou seja, entre mulheres com algum vínculo afetivo e sem a 
presença de dinheiro. Assim determinam as normas dos conselhos regionais de medicina. Na 
pratica, porém, a história é outra. Dos 170 centros brasileiros de medicina reprodutiva, 10% 
oferecem a suas clientes um cadastro de mulheres dispostas a locar seu útero – e receber por 

http://www.cosmo.com.br/
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isso. Uma única clínica de São Paulo, só no ano passado, intermediou doze transações do gênero. 
As incubadoras humanas também podem ser facilmente encontradas na internet, em sites gratuitos 
de classificados. “por motivos financeiros, estou disposta a alugar minha barriga para pessoas que 
queiram ter filhos e não podem”, anuncia uma dona de casa do interior de São Paulo. Nove meses 
de aluguel de uma barriga saem em média, por 40.000 reais, mas há casos em que esse valor 
chega a 100.000 reais.  
Por sua vez, o Diário de Pernambuco de 11 de maio de 2008, no caderno Vida Urbana, traz 
reportagem de Marcionila Teixeira, com o seguinte título: “Mãe de aluguel em oferta na internet” e 
relata: Tenho 25 anos, boa aparência, saudável, solteira, universitária, já tenho um filho e teria 
outro por uma boa recompensa financeira”. O anúncio, encontrado facilmente numa pesquisa na 
internet, é direto. Apesar de proibida por lei, a pratica de alugar a barriga e gerar filhos para casais 
inférteis ou gays chegou à rede mundial de computadores. O assunto preocupa o Conselho 
Regional de Medicina de Pernambuco (Cremepe), que vê riscos na “contratação”. Um assunto 
polêmico, mas que pode ser discutido como opção por muitas mulheres que queriam, neste 
domingo, comemorar, também, o dia das mães. No Brasil, o aluguel de uma barriga é permitido 
somente entre mulheres com algum vinculo afetivo e sem qualquer tipo de acordo financeiro. O 
cuidado tem justificativa. É para evitar problemas no futuro. “Há uma serie de circunstancias que 
podem acontecer. A mãe, por exemplo, pode se recusar a entregar o bebê. Como não há contrato 
legal, por ser proibido por lei, fica a discussão: quem é a mãe da criança? A biológica ou a que 
emprestou a barriga?, alerta o médico Carlos Vital, presidente do Cremepe.  Vital lembra um caso 
emblemático ocorrido na Europa envolvendo o aluguel de uma barriga. Os pais que contrataram 
uma moça para gestar o filho para eles, separaram-se e ninguém queria mais a criança. Nem os 
pais, nem a mulher que alugou a barriga, lembra. O presidente do Cremepe ressalta que a criança 
não pode ser tratada como mero produto, mercadoria dos pais.” .  
Em outra reportagem, de autoria de Simone Iwasso, do Jornal “O Estado de São Paulo, na seção 
VIDAS, edição de 01 de outubro de 2006, noticia-se a pratica da chamada ovodoação. Uma mulher 
jovem produz óvulos, mas não tem dinheiro para pagar o tratamento que precisa para engravidar. 
Outra, mais velha e com uma boa condição financeira, não tem óvulos. O que tem acontecido em 
muitas clínicas de medicina reprodutiva é o encontro dos dois casos: a primeira doa seus óvulos 
para a segunda e, em troca, faz o tratamento de graça ou com grandes descontos. Tal pratica tem 
sido questionada por envolver questões éticas, legais e até comerciais. Parte dos médicos a 
condena e outros grupos a defendem. Para o médico Alfonso Massaguero, da clinica Huntington 
não há qualquer afronta à ética ou a moral neste programa. Ele vai além: Temos uma clinica 
recém-inaugurada no Tatuapé que oferece tratamentos a preço de custo. Queremos expandir isso 
para todas as faixas sociais e divulgar mais a doação compartilhada, diz. Ele admite, também, que 
o consultório na zona leste ajuda a encontrar doadoras para o programa. No entanto, a questão 
pode ser vista por uma maneira bem diferente. Em Minas, a Associação de Ginecologistas e 
Obstetras divulgou, há dois meses, um comunicado questionando qualquer tipo de comercialização 
de óvulos. Quando se fala em doação se pensa que não tem nada em troca, que é espontâneo (...) 
Continua a reportagem dizendo que  o recurso da doação compartilhada divide especialista e sem 
regras, cada clinica define como o acerto é feito.(...) Coordenador da Cátedra da Unesco de 
Bioética da Universidade de Brasília (UnB). Volnei Garrafa inclui outro aspecto na discussão: é um 
mercado e é imoral porque uma pessoa está mais vulnerável e a outra está comprando dela. Há 
uma disparidade, afirma. Se essa mulher tivesse dinheiro para pagar o tratamento, será que ela 
doaria? Segundo ele, isso é conseqüência da falta de legislação sobre o tema. Segundo Deborah 
Ciocci assim como é proibido comercializar órgãos e tecidos, a troca com óvulos ou 
espermatozóides fere a dignidade humana.  
A revista VEJA, edição de 3/11/1999, em matéria jornalística de Daniel Hessel Teich e Thais 
Oyama, intitulada “Em busca do bebê perfeito. Butiques de sêmen, sexo selecionado e escolha de 
embriões: o Brasil entra na era dos superbebês, assim relata: “cena real de um clinica de 
reprodução artificial no Brasil: um casal recebe um cardápio de doadores do banco de sêmen e 
nele encontra ofertas variadas. Um professor de origem libanesa que adora surfar ou um escrivão 
de ascendência espanhola cujo hobby é estudar filosófica. A lista informa que o professor é 
católico e o escrivão é muçulmano. Descreve seus tipos sanguíneos e relaciona peso, altura e cor 
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com bastante freqüência na mídia, nos últimos anos, alertando para o que vem 

ocorrendo no Brasil.  

Ademais, em maio de 2001, a revista VEJA anunciou que já nasceram 

mais de 300.000 (trezentos mil) bebês de proveta, sendo que 7000 (sete mil) deles 

no Brasil; que no Brasil existem cerca de 20.000 (vinte mil) embriões congelados; 

que 200 embriões brasileiros foram adotados nos últimos cinco anos e que 99% 

das mulheres estéreis já podem ser mães. 39 Portanto, é urgente a lei.  

Salienta Maria Helena Diniz: 

 

[...] Enquanto não advier a legislação regulamentadora da reprodução 
humana assistida, prevaleceria, segundo alguns autores, o principio de 
que tudo aquilo que não está proibido está permitido, deixando os 
cientistas da área biomédica com grandes possibilidades de ação na área 
da embriologia e da engenharia genética. Entretanto, entendemos que, 
ante a ausência daquela norma, dever-se-á aplicar o art. 4° da Lei de 
Introdução ao Código Civil, freando, assim, a atividade jurisdicional que, 
então, só poderá utilizar-se dos princípios gerais do direito comparado 
ante a complexidade dessa temática, sempre levando em conta o 
respeito à dignidade humana. 40

 

Os efeitos ético-jurídicos da utilização indevida de tais técnicas são 

nefastos para sociedade e para o próprio sistema jurídico que se vê violado em 

 
dos olhos. O casal estuda as opções, faz sua escolha e, pelo equivalente a 150 dólares, adquire a 
amostra que dará origem a seu futuro bebê. Ousadias reprodutivas já foram cena de filme e 
forneceram material para romances de ficção científica. Agora estão sento uma a uma superadas 
pela realidade. No admirável mundo novo das clinicas com seus bancos de sêmen e catalogo de 
doadoras de óvulos, fazem-se as mais incríveis combinações.Tia que gera a sobrinha porque a 
cunhada morreu. Embriões congelados, órfãos de pais milionários vítimas de acidente cuja fortuna 
ninguém sabe para onde vai. Mulheres que brigam com seus maridos por discordar da cor dos 
olhos ou da textura dos cabelos do doador do sêmen que vai permitir o nascimento do primeiro 
filho do casal. Ou o pai de origem árabe que manda jogar no lixo três embriões sadios prontos para 
ser implantados na mulher infértil – apenas porque eram do sexo feminino. Perto disso tudo, a 
jogada de marketing do fotografo americano Ron Harris, que abriu na semana passada um leilão 
on-line de óvulos de três belas modelos, empalidece. (..) Existem centenas de mulheres 
oferecendo-se para doar óvulos na internet. Cobrar para ser mãe de aluguel ou doar óvulos são 
práticas comuns no mundo da reprodução artificial, embora dificilmente se encontre quem abra o 
jogo sobre elas.  
Todos esses relatos nos deixam perplexos. O homem está brincando de Deus e o legislador 
continua de olhos vendados.   
39 CARELLI, G. Tudo por um filho. Revista VEJA. São Paulo: Editora Abril, edição de 09 de mai 
2001, p. 108-115. 
40 DINIZ, Maria Helena. O estado atual do biodireito. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 523.  
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sua base, seu alicerce, que é a dignidade da pessoa humana. Deve-se, portanto, 

lutar para que seja editada uma legislação própria, para definir conceitos, 

regulamentar práticas e principalmente estabelecer limites a serem respeitados 

pelas ciências médicas, evidentemente após amplo debate com os vários 

segmentos da sociedade, pois, apenas assim, a dignidade humana prevalecerá.  

 

1.4 A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA COMO LIMITE 
CONSTITUCIONAL DAS TÉCNICAS DE REPRODUÇÃO HUMANA 
ASSISTIDA 

 
O art. 1°, inciso III da Constituição Federal de 1988 estabelece que a 

República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados, 

Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e 

tem como fundamento da dignidade da pessoa humana.  

De acordo com Ingo Wolgang Sarlet, ao dispor sobre a dignidade 

humana como fundamento do Estado Democrático de Direito, o constituinte: 

 

[...] pretendeu outorgar aos princípios fundamentais a qualidade de 
normas embasadoras e informativas de toda a ordem constitucional, 
inclusive (e especialmente) das normas definidoras de direitos e 
garantias fundamentais, que igualmente integram (juntamente com os 
princípios fundamentais) aquilo que se pode denominar de núcleo 
essencial da nossa Constituição formal e material. 41

 

Pela primeira vez uma Constituição Brasileira elege a dignidade da 

pessoa humana como fundamento, cuja conseqüência principal consiste em 

elevá-la ao patamar de principal fundamento (princípio e valor fundante) do 

sistema vigente  e o último pilar da defesa dos direitos individuais. 42

 
41 SARLET, Ingo Wolgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na 
Constituição de 1988. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p. 62.  
42 NUNES, Luiz Antonio Rizzato. O princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 
Doutrina e jurisprudência. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 05.  
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Desta feita, o princípio da dignidade da pessoa humana ultrapassa os 

limites éticos e morais e passa a ser uma norma jurídica, um valor-guia que 

direciona as posições jurídico-subjetivas que definem os direitos, garantias de 

deveres fundamentais.43  

A razão da existência do Estado Brasileiro é a realização da pessoa 

humana e esta é sempre a destinatária final da norma.  

Segundo pontifica Paulo Lobo: 

 

[...] A dignidade é tudo que não tem preço, segundo conhecida e sempre 
atual formulação de Immanuel Kant que procurou distinguir aquilo que 
tem um preço, seja pecuniário seja estimativo, do que é dotado de 
dignidade, a saber, do que é inestimável, do que é indisponível, do que 
não pode ser objeto de troca. No reino dos fins tudo tem ou um preço ou 
uma dignidade. Quando uma coisa tem um preço, pode-se por em vez 
dela qualquer outra como equivalente; mas quando uma coisa está acima 
de todo o preço, e portanto, não permite equivalente, então tem ela 
dignidade. 44

 

Na lição de Alexandre de Moraes: 

 

[...] A dignidade da pessoa humana é um valor espiritual e moral inerente 
à pessoa, que se manifesta singularmente na autodeterminação 
consciente e responsável da própria vida e que traz consigo a pretensão 
ao respeito por parte das demais pessoas, constituindo-se em um mínimo 
invulnerável que todo estatuto jurídico deve assegurar, de modo que às 
pessoas excepcionalmente possam ser feitas limitações ao exercício dos 
direitos fundamentais, mas sempre sem menosprezar a necessária 
estima que merecem todas as pessoas enquanto seres humanos.  45

 

Em sendo assim, o princípio da dignidade da pessoa humana impõe 

limites à atuação do Estado, de modo que o poder público não pode praticar atos 

que a viole e deve ter como meta a promoção de uma vida digna para todas as 

 
43 MYSZCZUK, Ana Paula. Genoma humano: limites jurídicos a sua manipulação. Curitiba: Juruá, 
2006, p. 81.  
44 LOBO, Paulo Luiz Netto. Danos morais e direitos da personalidade. In LEITE, Eduardo de 
Oliveira (Coord). Grandes Temas da Atualidade – Dano moral. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 
354.  
45 MORAES, Alexandre de. Constituição do Brasil interpretada. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 
128. 
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pessoas. Por outro lado, impõe também limites nas relações entre os particulares, 

coibindo comportamentos inter-relacionais que violem a dignidade. Ingo Wolfgang 

Sarlet comenta que:  

[...] o principio da dignidade humana vincula também o âmbito das 
relações entre os particulares. Tal constatação decorre de que há muito 
já se percebeu – designadamente em face da opressão socioeconômica 
exercida pelos assim denominados poderes sociais – que o Estado 
nunca foi (e cada vez menos o é) o único inimigo das liberdades e dos 
direitos fundamentais em geral.46  

 

Desta feita, o princípio da dignidade da pessoa humana impõe ao 

médico e pesquisadores que ajam sempre com respeito ao ser humano, sendo 

certo que é este o comportamento a ser adotado diante das técnicas de 

reprodução humana assistida.   

A utilização de tais técnicas deve sempre ter em vista o bem da pessoa 

humana, mediante a melhora de sua qualidade de vida e da sua própria 

existência.  Bem ressaltam Regina Fiúza Sauwen e Severo Hryniewicz que não é 

possível, em hipótese alguma, fazer valer os princípios do utilitarismo social, 

segundo o qual se justifica o sacrifício de alguns para a felicidade de um grupo de 

pessoas. Para o bem-estar da maioria é justo que se faça menos da felicidade e 

até mesmo da vida de alguns poucos. A aceitação desta formula é meio caminho 

para a prática de barbárie contra inocentes. 47

A base de toda a bioética é a garantia constitucional da dignidade 

humana. E, por conseguinte, o respeito à pessoa humana manifesta-se como 

limitador de qualquer legislação que venha a surgir sobre reprodução humana 

assistida e como limite à atuação do profissional, que não pode tratar a pessoa 

como meio para lucrar financeiramente ou para obter resultados em uma pesquisa 

cientifica, por exemplo, utilizando-a como cobaia, mas sim tratá-la com qualidade 

e respeito.  

 
46 SARLET, Ingo Wolgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na 
Constituição de 1988. Porto Alegre: Livraria do advogado, 2001, p. 119-120.  
47 SAUWEN, Regina Fiúza; HRYNIEWICZ, Severo. O direito in vitro: da bioética ao biodireito. 2 
ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2000, p. 66.  
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CAPÍTULO 2 ASPECTOS MÉDICOS DA REPRODUÇÃO HUMANA 
ASSISTIDA 
 

Embora o objeto da presente exposição não se situe especificamente na 

seara médica, importante se faz destacar alguns aspectos desta área, no intuito 

de demonstrar como se iniciou o desenvolvimento das técnicas de reprodução 

humana assistida, seu aperfeiçoamento, assim como a direção para a qual elas 

caminham na atualidade, a fim de provocar uma reflexão do jurista acerca dos 

desafios que se lhe apresentarão.  

 

2.1 ORIGEM E DESENVOLVIMENTO 
 

O desejo de procriar é antigo. Na Grécia e em Roma a procriação tinha 

como principal objetivo perpetuar o culto aos mortos.  A mulher que não podia 

procriar recebia o repúdio do marido.  

As primeiras manifestações de arte, que remontam à época primitiva, 

representavam a mulher fecunda, grávida, capaz de gerar novos seres a exemplo 

da mãe natureza. 48

 A esterilidade era motivo de degradação familiar. A impossibilidade de 

procriar poderia dar causa à anulação do casamento de tão grave que era, 

considerada um defeito inaceitável. A mulher estéril era considera almadiçoada e 

merecia ser banida do convívio social.  Por outro lado, a fecundidade estava 

associada à noção de alegria, fartura, dádiva divina. 49

Até o final do século XV não se admitia que pudesse ocorrer a 

esterilidade masculina. Isto sequer era cogitado, portanto muito menos 

 
48 LEITE, Eduardo de Oliveira. Procriações Artificiais e o Direito. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1995, p. 22. 
49 COULANGES, Fustel de. A cidade antiga. Trad. Jonas Camargo Fonseca. São Paulo: Ediouro, 
1993, p. 36-37. 
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investigado.  A mulher, então, com as descobertas terapêuticas procurava a cura 

através de chás, ervas, rituais religiosos, etc.  

Apenas no final do século XVI, com a invenção do microscópio, por 

Leenwenhoek, a esterilidade passou a ser cientificamente estudada e somente em 

1677 admitiu-se a possibilidade de esterilidade masculina, pela ausência ou 

escassez de espermatozóides. 50

Segundo Eduardo de Oliveira Leite, defensor da utilização das técnicas 

de reprodução humana assistida, são inúmeros os problemas psicológicos 

decorrentes da impossibilidade de procriar, seja para mulher ou para homem: 

 

[...] A esterilidade não coloca em xeque só a organização psíquica do 
individuo, mas atinge também o casal. Se a esterilidade é difícil de viver 
individualmente para o homem solteiro, ela é mais ofensiva para o 
homem casado que sofre em não conseguir proporcionar à sua mulher o 
sonho da gravidez e a alegria de ter um filho. Com efeito, a esterilidade 
priva-a de três sensações insubstituíveis: a gravidez, a criança e o estado 
de mãe.51  

 

Prossegue o autor explicando que a esterilidade feminina priva a mulher 

de um de seus papéis e desejo mais importante: o de ser mãe, no sentido 

biológico do termo. No caso masculino, em que pesem as conquistas femininas, 

ainda é muito forte a noção de virilidade e do papel reprodutor do homem, sendo 

certo que a sua esterilidade provoca intenso abalo psíquico.  

 

Conforme Didier David: 

 
 [...] A esterilidade fere como a morte, esta atinge à vida do corpo, aquela 
à vida através da descendência. Ela rompe a cadeia do tempo que nos 
vincula àqueles que nos precederam e àqueles que nos sucederão; é a 
ruptura da cadeia que nos transcende e nos liga à imortalidade. O 
homem estéril é um excluído, o tempo lhe está contado, a morte que o 
espera está sempre presente, a vida se abre sobre o nada. Sua rapidez, 

 
50 MACHADO, Maria Helena. Reprodução humana assistida – controvérsias éticas e jurídicas. 
Curitiba: Juruá, 2006, p. 22. 
51 LEITE, Eduardo de Oliveira. Procriações artificiais e o direito. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1995, p. 17-18. 
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sua brutalidade, sua enormidade levam o homem, quase sempre, a negá-
la, num primeiro momento.52  

 

No seio da família, era muito comum a esterilidade provocar sua 

desagregação, em face do sentimento de incompetência, frustração, culpa, 

inferioridade e angústia pelo fracasso no projeto parental, principalmente o de 

perpetuação dos membros da família, quando o biologismo era tido como a única 

forma de concretizá-lo.  Não se pode olvidar, também, as conseqüências para o 

homem e para a mulher do ponto de vista social, já que as pessoas em geral 

associavam a esterilidade, seja ela masculina ou feminina à derrota e a um mal 

incomensurável.  

Bem ressalta Eugenio Carlos Callioli: 

 

[...] Se for verdade que a fecundidade confere ao homem a capacidade 
de se multiplicar, de se imortalizar através dos filhos, a ausência destes, 
como decorrência da infertilidade, pode desestruturar o casamento, 
rompendo com a cadeia familiar, não permitindo a perpetuação da vida, 
pois durante toda a existência, o homem espera continuar vivendo 
através dos filhos. 53

 

Neste contexto, de priorizar a reprodução natural e os filhos biológicos,  

a reprodução humana assistida surge como meio de concretizar o desejo de ter 

filhos para aqueles que sofrem com a esterilidade.  

Embora, conforme será salientado mais adiante, o Direito de Família 

passe a ressaltar a importância da afetividade nas relações de família, com uma 

nítida tendência de enfraquecimento do biologismo como critério absoluto de 

filiação, o argumento de que se recorrer às técnicas de reprodução humana 

assistida significa vaidade ou egoísmo, em face da possibilidade de adoção de 

 
52 DIDIER, David. L´insémination artificielle humaine. Aspects psychologiques. Paris: Editions 
ESFs, 1984, p. 103. 
53 CALLIOLI, Aspectos da fecundação artificial “in vitro”. Revista de Direito Civil, Imobiliário, Agrário 
e Empresarial. São Paulo: v. 44: 71-95, ano 12, abr.jul.1998, p. 27 apud   FERNANDES, Silvia da 
Cunha. As técnicas de reprodução humana assistida e a necessidade de sua 
regulamentação jurídica. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 25. 
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crianças abandonadas (que não são poucas no Brasil) não é hábil a elidir a 

legitimidade do recurso.  Neste sentido, defende Eduardo de Oliveira Leite: 

. 
[...] não há egoísmo nenhum em querer ter seu próprio filho. Além disso, 
o ato de amor, apontado por alguns psicanalistas, quanto à adoção, 
ocorre igualmente - e, talvez, até em dose maior - nas inseminações 
artificiais, onde o casal renuncia integralmente sua privacidade no ato de 
procriação e aceita a participação de um terceiro estranho.54

 
 

Para solucionar a impossibilidade de procriar, vários estudos foram 

realizados. No século XX, aconteceram grandes descobertas no campo da 

genética. A partir da descoberta das leis de Mendel e dos estudos de Morgan55 

despertou-se o interesse pelas pesquisas genéticas, cujo marco, no que diz 

respeito à engenharia genética foi o trabalho apresentado por James Dewry e 

Francis Harry Compton Crick, descobridores da estrutura do DNA. 56 Da 

engenharia genética, conjunto de técnicas para leitura e manipulação do código 

genético, foi possível evoluir para a reprodução assistida, conjunto de técnicas 

para superar a esterilidade. 57

Nos anos 70, intensificaram os estudos sobre a fertilização in vitro, 

mediante a coleta de óvulos e de espermatozóides, a fertilização dos mesmos e a 

formação de embriões fora do corpo humano, para posterior implante no corpo da 

mulher. Assim, em 1978, no Oldham General Hospital, em Manchester, nasceu o 

 
54 LEITE, Eduardo de Oliveira. Procriações artificiais e o direito: aspectos médicos, religiosos, 
psicológicos, éticos e jurídicos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, p. 32. 
55 Mendel foi considerado o pai da genética, em face dos estudos com ervilhas, que estabeleceu 
regras previsíveis para o processo da hereditariedade, que se chamaram as leis de Mendel. 
Segundo as mesmas, no processo de reprodução havia uma passagem de elementos físicos que 
controlavam características hereditárias distintas, dos genitores para a prole, que mais tarde foram 
denominados genes. As descobertas de Mendel não foram reconhecidas na época e a importância 
de suas pesquisas só foram compreendidas em 1900.  ALBANO, Lílian Maria Jose. Biodireito: os 
avanços da genética e seus efeitos éticos jurídicos. São Paulo: Editora Atheneu, 2004, p. 1. 
56 Três grupos de cientistas disputaram a descoberta da estrutura do DNA: a) James Watson e 
Francis Crick, do laboratório Cavendish, em Cambridge; b) Marice Wilkins e Rosalind Franklin, do 
King´s college, em Londres; e c) Linnus Pauling, o maior do mundo naquela época, da Caltech, na 
Califórnia.  Wilkins e Rosanlind descobriram o modelo espacial e formularam a estrutura helicoidal 
do DNA, em 1953, mas apenas Watson e Crik forma agraciados com o premio nobel de fisiologia e 
medicina, nove anos depois por essa descoberta.   ALBANO, Lílian Maria Jose. Op, cit, p. 4. 
57 ALMEIDA, Aline Mignon de. Bioética e biodireito. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2000, p. 25-26.  
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primeiro bebê de proveta do mundo, uma menina chamada Louise Brown, 

deixando perplexo o mundo, diante do poder da ciência.  

Impende destacar a infertilidade não se confunde com esterilidade. O 

termo infertilidade indica que a condição pode ser tratada e revertida, podendo ser 

um problema temporário. Já o termo esterilidade é aplicado a uma incapacidade 

permanente e irreversível. Na maioria das vezes, no entanto, os termos são 

utilizados indistintamente, como o fazemos no presente estudo.  

As causas da infertilidade do homem e da mulher têm as mais diversas 

origens. No homem, apontam-se a ocorrência de varicocele (inversão na direção 

do sangue nas veias, de modo a acarretar acúmulo de sangue no testículo que 

influi na produção de espermatozóides), infecções do trato genital, causas 

congênitas (malformações congênitas, tal como a criptorquidia, que é o 

posicionamento dos testículos fora do escroto, etc); causas genéticas, tais como a 

azoospermida e a oligozoospermia severa; causas hormonais e causas 

idiopáticas, que são todas as causas desconhecidas até o presente momento, 

após concluída a investigação e não tendo sido encontrada qualquer alteração.  

Na mulher, podem ser apontadas como causas da esterilidade, disfunções na 

ovulação, doenças das tubas de falópio, endometriose pélvica, doenças 

congênitas e genéticas.58

 Se o marido, ou companheiro, não tem espermatozóides ou os tem em 

número insuficiente, pode-se recorrer à doação de esperma. Se há esterilidade 

tubária, em face da mulher não possuir trompas ou estas apresentarem 

deficiências, pode-se socorrer da fertilização fora do corpo da mulher e introdução 

do embrião diretamente no útero. Se o problema é nos espermatozóides, estes 

podem ser colhidos, tratados e auxiliados no percurso até o útero, podendo 

também ser transferido diretamente para o útero da mulher. Em caso de ausência 

de óvulos, pode haver a doação dos mesmos e a fertilização extracorpórea.  

 
58 CORREA, Marilena V. Novas tecnologias reprodutivas. Disponível a partir de: 
<www.scielosp.org.br>. Acesso em: 25 set.2007. 
 

http://www.scielosp.org.br/
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Pode-se, ainda, recorrer à maternidade de substituição, em caso de doenças no 

útero ou de sua ausência. 59

 Desta feita, a procriação artificial surge como meio legítimo de 

satisfazer o desejo efetivo de procriar em benefício de pessoas estéreis, as quais 

podem se utilizar da técnica adequada ao problema. Vejamos a seguir as técnicas 

utilizadas.  

 

2.2 PRINCIPAIS TÉCNICAS DE REPRODUÇÃO HUMANA 
ASSISTIDA 
 

Passemos a analisar a principais técnicas de reprodução humana 

assistida que vêm sendo utilizadas pelos médicos, a fim de se ter noção de suas 

diferenças, principalmente quanto ao momento em que ocorre a fecundação. 

 

2.2.1 A reprodução humana assistida através da inseminação 
artificial (IA) 

 

A inseminação artificial, como técnica de reprodução humana assistida, 

importa na substituição da relação sexual, onde ocorreria a fecundação, tratando-

se de pessoas saudáveis, pela união do sêmen ao óvulo, sendo auxiliar ao 

processo reprodutivo, deficiente em alguma de suas etapas.  

Foi a primeira técnica de reprodução humana praticada pelos médicos, 

sendo que seu sucesso dependerá do cálculo exato da ovulação da mulher, pois o 

material germinativo masculino é introduzido no útero da mulher, devendo se 

desenvolver naturalmente a gestação. Portanto, a fecundação deve ocorrer dentro 

do corpo da mulher.  

 
59 FERNANDES, Silvia da Cunha. Op. cit,  p. 25. 
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A técnica passou a ser mais utilizada a partir de 1932, quando se tornou 

possível se determinar, com mais exatidão, o período fértil da mulher e, 

posteriormente, a partir de 1945, quando se descobriu a criopreservação de 

espermatozóides. 60

Observando os princípios do biodireito, é necessário que os médicos 

optem por realizar tal técnica quando efetivamente não houver possibilidade de 

outro tratamento para contornar a infertilidade, já que se trata de um processo 

complexo e que gera enormes expectativas para as partes envolvidas.  

A inseminação artificial pode ser homóloga, quando os espermatozóides 

introduzidos na mulher, no seu período fértil, pertencem ao seu marido ou 

companheiro; heteróloga, quando não pertence ao marido ou companheiro da 

mulher, mas a um doador, cujo material se encontra geralmente num banco de 

sêmen e cujo anonimato em regra se preserva, com o consentimento livre e 

informado do casal, e, ainda, bisseminal, quando o material fecundante masculino 

pertence a duas pessoas diversas, ao marido ou companheiro e ao doador, 

desconhecido do casal. Neste último caso, em regra, por serem os 

espermatozóides do marido ou companheiro insuficientes, são misturados aos de 

um doador para realizar a introdução na mulher.  

Na realização da inseminação artificial, primeiramente recolhem-se os 

espermatozóides do marido ou do companheiro ou de um doador, através da 

masturbação.  Os espermatozóides, então, são analisados quanto à quantidade e 

mobilidade, separando-se os normais dos anormais. O esperma, então, é diluído 

em uma solução crioprotetora composta por um glicerol misturado a frutose, 

antibióticos e gema de ovo, a qual é distribuída automaticamente em tubos de 

plástico numerados, os quais estão prontos para serem conservados em azoto 

liquido a uma temperatura de 196 graus abaixo de zero; os capilares são 

 
60  LEITE, Eduardo de Oliveira. Procriações artificiais e o direito: aspectos médicos, religiosos, 
psicológicos, éticos e jurídicos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, p. 31. 
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colocados em botijões de estocagem cheios de azoto liquido, podendo ser 

conservados pelo prazo atualmente fixado de 20 anos. 61  

Como nesta técnica, a fecundação ocorre no interior do corpo da 

mulher, ela é menos criticada pelos contrários à utilização das técnicas de 

reprodução humana assistida. 

 

2.2.2 A reprodução humana assistida através da fertilização in 
vitro (FIV) ou FIVETE 
 

A técnica da fertilização in vitro consiste em colher óvulos de uma 

mulher, fertilizando-os numa placa de Petri, para os mesmos, quando já 

transformados em zigotos, iniciando a divisão celular, serem colocados dentro do 

útero da receptora62.  Um óvulo maduro é extraído do ovário feminino e misturado, 

na proveta, ao sêmen do marido, companheiro ou doador, a fim de que se 

processe a fecundação. Uma vez fecundado o óvulo, é transferido novamente 

para o útero da mulher, para que possa se desenvolver. 63

Trata-se da fertilização in vitro seguida da transferência de embriões. 

Segundo Ommati: 

[...] consiste na técnica segundo a qual o zigoto ou zigotos continuam a 
ser incubados in vitro no mesmo meio em que surgiram, até que se dê a 
sua segmentação. O embrião ou embriões resultantes (estágio de 2 a 8 
células) são, então, transferidos para o útero ou para as trompas 64

 

 
61 CECOS et Federacion Française des CECOS. Insemination artificielle, apud LEITE, Eduardo de 
Oliveira. Procriações artificiais e o direito: aspectos médicos, religiosos, psicológicos, éticos e 
jurídicos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, p. 37. 
62 WIDER, Roberto. Reprodução assistida – aspectos do biodireito e da bioética. Rio de Janeiro: 
Lúmen Júris, 2007, p. 08  
63 RAFFUL, Ana Cristina. A reprodução artificial e os direitos da personalidade. São Paulo: 
Saraiva, 2000, p. 40.  
64 OMMATI, José Emílio Medauar. As novas técnicas de reprodução à luz dos princípios 
constitucionais. Disponível a partir de:<http://www.universojuridico.com.br>.Acesso em: 19 mar. 
2007. 
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A técnica é conhecida como bebê de proveta e foi primeiramente 

realizada com sucesso, em 1978, por Steptoe e Edwards, quando nasceu Louise 

Brown, consoante já mencionado.  

A técnica é indicada para os casos de esterilidade tubária bilateral 

feminina ou obstrução irreversível nas trompas, hipofertilidade masculina, 

oligozoospermia, falha de tratamento cirúrgico tubário, endometriose e esterilidade 

inexplicável sem causa aparente. 65

Após ser realizada uma análise dos espermatozóides e dos óvulos e 

constado o problema que afeta a fertilidade dos interessados, sendo recomendada 

a técnica, a mulher passará por um processo de indução de ovulação.  

Para estimular a ovulação e garantir o sucesso da técnica, a mulher se 

submete a tratamento com hormônio, aumentando o numero de óvulos que serão 

fecundados e implantados.  

O bom desenvolvimento da estimulação é analisado através das 

dosagens de hormônio (estrogênio) no sangue e pelo crescimento dos folículos 

ovarianos, através de exame de ecografia.  

Constatando-se que os níveis de estrogênio estão adequados e que os 

folículos atingiram bom tamanho, será desencadeada a ovulação, com injeção de 

gonadotrofina corionica (Hcg), responsável pela maturação final do óvulo.  

Após aproximadamente trinta e seis horas, será realizada a punção e o 

parceiro deverá doar o sêmen ou deverá ser recolhido o sêmen congelado. Os 

óvulos e espermatozóides são analisados e colocados em contato. Após quarenta 

e oito horas, verifica-se se ocorreu a fertilização. Em caso de sucesso, com auxílio 

de um cateter, os embriões serão introduzidos no útero.  Após quatorze dias da 

punção, a mulher deverá realizar o teste de gravidez. 

Quanto mais embriões implantados, maior a chance da gravidez se 

desenvolver. Em regra, considera-se ideal a implantação de três a quatro 
 

65 LEITE, Eduardo de Oliveira. Procriações artificiais e o direito: aspectos médicos, religiosos, 
psicológicos, éticos e jurídicos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, p. 41. 
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embriões, posto que acima deste número a ocorrência de gestação múltipla pode 

ser perigosa para a gestante. Devido ao número de embriões, também surge o 

problema dos embriões excedentários e sua destinação.  

Existem clínicas de fertilização que, para evitar que a mulher, durante 

outro ciclo se submeta a novas induções hormonais, recomeçando o tratamento, 

realizam o congelamento dos embriões os quais, restando frustrada uma tentativa, 

serão, no novo ciclo, descongelados e implantados.  

Segundo Roberto Wider, existem quatro condições essenciais que para 

que tal técnica tenha sucesso: 

 

[...] o metabolismo do óvulo deve estar em perfeitas condições de 
funcionamento; o esperma deve penetrar o óvulo e a ele se incorporar; o 
núcleo e cromossomas do óvulo devem estar unidos; também unidos 
devem estar o núcleo e os cromossomas do espermatozoide que o 
penetrou. 66

 

Assim como ocorre na inseminação artificial, os óvulos e 

espermatozóides poderão ser fornecidos pela futura mãe e pelo pai, mas também, 

poderão provir de outras fontes, tais como bancos de sêmen e de óvulos. 

Poderão, ainda, pertencer ao marido ou companheiro e a mulher e a gestação 

ocorrer no útero de uma terceira mulher, no caso da chamada gestação substituta. 

A técnica da fertilização in vitro à época foi uma experiência inédita que 

causou espanto na sociedade com a idéia de que a vida humana pudesse ser 

criada em laboratório e sua utilização desencadeou uma série de problemas éticos 

e jurídicos que serão examinados.  

 

 

 
66 WIDER, Roberto. Reprodução assistida – aspectos do biodireito e da bioética. Rio de Janeiro: 
Lúmen Júris, 2007, p. 9. 
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2.2.3 A reprodução humana assistida com gametas (GIFT)67

 

Segundo José Emílio Medauar Ommati, a transferência intratubária de 

gametas consiste na captação dos óvulos da mulher, através de laparoscopia, e o 

esperma do homem, colocando-se ambos os gametas em uma cânula especial, 

devidamente preparados, introduzindo-os em cada uma das trompas de falópio, 

lugar onde se produz naturalmente a fertilização. Se tudo transcorre normalmente, 

os espermatozóides penetram em um ou mais óvulos, formando-se o embrião. 

Este descerá dentro das trompas até o útero, de forma que a concepção se 

produzirá integralmente no corpo da mulher. 68

Em verdade, a técnica se assemelha a da fertilização in vitro na fase de 

estimulação da ovulação e coleta dos espermatozóides, sendo que o material é 

transferido para uma ou para as duas trompas, por meio de um cateter, onde 

ocorrerá a fecundação. 

Enquanto na técnica da fertilização in vitro a fecundação ocorre extra 

corporeamente, na técnica GIFT a mesma ocorre nas trompas, portanto, no 

interior do corpo da mulher.   

Para Silvia da Cunha Fernandes, a GIFT como uma alternativa das 

fertilizações in vitro, oferece ao embrião condições mais naturais de 

desenvolvimento, migração e nidação; reduz-se assim o risco de gravidezes extra-

uterinas, porque a fecundação acontece in vivo, por isto é mais bem aceita pela 

igreja católica.69

 

 

 
67 Sigla em inglês para Gamete intrafallopean transfer 
68 OMMATI, José Emílio Medauar. As novas técnicas de reprodução à luz dos princípios 
constitucionais. Disponível a partir de: <http://www.jus.com.br>. Acesso em: 15 mar. 2007. 
69 FERNANDES, Silvia da Cunha. Op. cit, p. 36. 

http://www.jus.com.br/
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2.2.4 A reprodução humana assistida com os zigotos (ZIFT)70

 

Trata-se de uma variante da fertilização in vitro. Através desta técnica, 

os espermatozóides são postos em contato com os óvulos, fora do corpo da 

mulher, ocorrendo a fecundação e formando-se o zigoto.  Difere da técnica GIFT, 

pois nesta a fecundação ocorre dentro do corpo da mulher, nas trompas, enquanto 

na técnica ZIFT, ocorre fora do corpo da mulher.  

Sua indicação médica coincide com a técnica GIFT. Não é indicada para 

mulheres que possuem danos significativos nas trompas, problemas anatômicos 

com o útero e quando o espermatozóide não pode penetrar o óvulo.  A técnica é 

escolhida geralmente por casais que não conseguem a fecundação natural, após 

um ano de tentativas e que falharam aos cinco ou seis ciclos de estimulação 

ovariana com inseminação intra-uterina.71    

Como ocorre na fertilização in vitro, o óvulo é fecundado fora do corpo 

da mulher e é reimplantado, mas tanto através da técnica GIFT como ZIFT o 

processo é mais rápido. Enquanto na fertilização in vitro tradicional os embriões 

são observados e levantados em um laboratório por três a cinco dias e 

introduzidos no útero da mulher, na técnica ZIFT, os óvulos fertilizados – neste 

estágio chamados zigotos – são colocados nas trompas de falópio dentro de vinte 

e quatro horas. O zigoto possui apenas uma célula e por isto ainda não pode ser 

chamado de embrião. Requer-se, igualmente, o tratamento com hormônios e a 

realização de laparoscopia.  

Como a técnica ZIFT permite que seja constatada a fecundação antes 

da introdução do zigoto, o risco de gestação múltipla é menor, pois poucos zigotos 

são introduzidos na mulher.  

 

 
70 Sigla inglês para Zygote Intrafallopean Transfer 
71  Disponível em: < www. americanpregnancy.org/infertility/zift.html>. Acesso em: 19  mar. 2007.  
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2.2.5 A reprodução humana através da gestação substituta 
 

A figura da gestação substituta surgiu para solucionar os problemas 

daquelas mulheres que não podem gestar um filho.  

Segundo Eduardo Oliveira Leite: 

 

[...] Quer se trate de uma anomalia de nascença, ou a conseqüência de 
um problema grave detectado na idade adulta e provocador de uma 
necessária ablação do útero (histeretomia), a sanção para a mulher é 
severa: absoluta impossibilidade de levar a termo uma gravidez.72

 

As indicações médicas para utilização desta técnica são a ausência de 

útero, a infertilidade vinculada a patologia uterina, contra-indicação médica a uma 

gravidez decorrente de outras patologias, tais como a insuficiência renal grave.73

Não se trata de uma técnica biológica, mas, sim, da utilização de 

mulheres férteis, que se dispõem a carregar o embrião durante o período da 

gestação, pela impossibilidade física da mulher que recorreu aos centros de 

reprodução de suportar o período gestacional. 74

Aline Mignon de Almeida explica: 

 

[...] A gestação de substituição pode ocorrer em três situações: 
inseminação de uma mulher com sêmen e óvulo de pessoas estranhas; 
gestação de um óvulo fecundado in vitro, ou inseminação de uma mulher 
que recebe em seu óvulo sêmen de um homem estranho a ela (isto é que 
não seja seu companheiro ou marido). Há também uma situação muito 
rara, que consiste na mulher emissora do óvulo só ser capaz de gerar a 
criança durante um certo período, a mãe de aluguel carregará em seu 
ventre o embrião até o período em que a mãe biológica se torna capaz de 
concluir a gestação, ou seja, o embrião é retirado do ventre da mãe de 

 
72 LEITE, Eduardo de Oliveira. Procriações artificiais e o direito: aspectos médicos, religiosos, 
psicológicos, éticos e jurídicos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, p. 14-17. 
73 FERNANDES, Silvia da Cunha. As técnicas de reprodução assistida e a necessidade de sua 
regulamentação jurídica. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 37. 
74 OMMATI, José Emílio Medauar.  As novas técnicas de reprodução humana à luz dos 
princípios constitucionais. Disponível a partir de:< http://www.jus.com.br>. Acesso em: 15 mar. 
2007. 

http://www.jus.com.br/
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aluguel e implantado no da mãe biológica para que esta prossiga com a 
gestação”75

 

Desta feita, pode ser feita a distinção entre mãe portadora e mãe 

substituta, recebendo a primeira o óvulo do casal já fecundado, enquanto a 

segunda é inseminada com o esperma do marido da solicitante, fornecendo 

também o óvulo. 76

Na realidade, a mãe que carrega o feto, no caso do óvulo lhe ser 

estranho, não transmite ao filho sua informação genética, pois esta se encontra 

nas células sexuais, no óvulo e no espermatozóide.  Portanto, são pais e mães 

biológicos os respectivos donos do material genético.  

Aspectos éticos e culturais tornam o tema bastante árduo. Segundo 

Pedro Welter há consenso na comunidade jurídica no sentido de que só é jurídica 

e eticamente aceitável o útero de aluguel quando a mulher não pode gestar o 

filho.77  

No campo da bioética, discutem-se os aspectos éticos de se celebrar 

um contrato oneroso, tendo como objeto o útero de uma mulher. Quando se trata 

de empréstimo gratuito, vislumbra-se na atitude um ato de amor, compaixão e 

generosidade. De outro turno, outros consideram reprovável o contrato de locação 

de útero. Alexandre Gonçalves Frazão questiona o caráter ético da figura da 

barriga de aluguel: não seria mais uma vez intervir na liberdade do feto que 

passará nove meses se nutrindo biológica e afetivamente por uma mulher que não 

será sua mãe? O que é, diante dessas novas possibilidades, ser mãe? 

Alberto Silva Franco também indaga até que ponto um ser humano pode 

ser objeto de uma transação? José Emílio Medauar Ommati, analisando essa 

situação conclui que essa prática tem tido repercussões bastante negativas, pelo 

fato de, muitas vezes, a mãe substituta se afeiçoar ao ser que vai gerar, 
 

75 ALMEIDA, Aline Mignon. Bioética e Biodireito. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2000, p. 47 
76 KRELL, Olga Gouveia Jubert. Reprodução humana assistida e filiação civil. Princípios éticos 
e jurídicos.  Curitiba: Juruá Editora, 2007, p. 192.  
77 WELTER, Belmiro Pedro.  Igualdade entre as filiações biológica e socioafetiva.  São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2003, p.222. 
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descumprindo a obrigação contratual de devolver o recém-nascido à mulher que a 

contratou.  

A questão, no entanto, de se determinar a maternidade nestes casos, 

não é uniforme. A utilização da gestação de substituição precisar ter normas 

claras sobre a maternidade, uma vez que pode se configurar conflito em 

estabelecê-la em favor da mãe biológica encomendante ou não ou da mulher que 

gera. 

 No Brasil, consoante será analisado, ainda não existe legislação sobre 

o assunto. O Conselho Federal de Medicina permite a prática, desde que seja 

gratuita e que a mãe de substituição seja parente em até segundo grau da mãe 

gestacional.  Excepcionalmente, permite-se que a gestante não tenha parentesco 

com a doadora do óvulo, mediante análise dos conselhos regionais de medicina.  

Quanto às dúvidas porventura decorrentes do estabelecimento da 

maternidade, nestes casos, também não existe, no Brasil, legislação a respeito, 

devendo, o aplicador do direito, diante de tais casos, socorrer-se dos princípios 

constitucionais, principalmente o da dignidade da pessoa humana e dos princípios 

aplicáveis ao Direito de Família, sem se olvidar daqueles contidos na Lei de 

Introdução ao Código Civil, para solucionar as demandas.      

Vale ressaltar que em Pernambuco ocorreu caso inédito no Brasil de 

aluguel de barriga autorizado judicialmente. Em setembro de 2007, Rozinete 

Almeida Serrão, de 51 anos, deu à luz dois bebês, gêmeos não idênticos, na 

verdade netos dela. Ao emprestar o próprio útero, Rozinete realizou o maior sonho 

da filha Claudia Michele. Ela tem o útero atrofiado e como não tinha irmãs, a única 

opção era contar com a ajuda da mãe para ter um filho.  Vieram dois, 

considerados os primeiros gêmeos do país oriundos de uma barriga de aluguel.  

Percebe-se, portanto, que a barriga de aluguel não é mais uma realidade distante.  
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2.2.6 O diagnostico pré-implantação 
 

O diagnóstico pré-implantação é um método pelo qual o genoma de um 

novo ser é submetido à análise, após a realização da fecundação in vitro, antes da 

implantação do embrião que, geralmente, ocorre a partir do sétimo dia, após a 

fecundação. 78

Por intermédio dessa técnica é possível detectar nos embriões doenças 

genéticas ou cromossômicas severas, resultando daí a opção de descartar (isto é, 

de não transferir para o útero) aqueles tidos como "defeituosos”. 79

Diz-se que tal técnica consistiria em verdadeira eugenia, já que os pais 

escolheriam os embriões saudáveis para serem implantados, evitando, assim, o 

nascimento de filhos doentes. Ressalta Casabona: 

 

[...] Dificilmente um casal que se submete a uma fertilização in vitro e 
solicita um diagnóstico genético pré-implantacional para evitar a 
transmissão a sua descendência de uma enfermidade hereditária, vá a se 
empenhar para que se transfira a mulher um embrião com a patologia 
que se deseja evitar. 80

 

O termo eugenics foi definido por Francis Galton, como a ciência que 

trata de todos os fatos que melhoram as qualidades próprias da raça, incluídas as 

que se desenvolvem de forma ótima. Não obstante, ao longo da história já se 

falava em eugenia nas obras de Platão e Aristóteles e influenciou a obra de 

Darwin e sua teoria da evolução baseada na seleção natural.81

 
78 WIDER, Roberto. Reprodução assistida. Aspectos do Biodireito e da Bioética. Rio de Janeiro: 
Editora Lúmen Júris, 2007, p. 14.  
79 SALEM, Tania. As novas tecnologias reprodutivas: o estatuto do embrião e a noção de pessoa.  
Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010493131997000100003&lng=en&nrm=i
so>. Acesso em: 15  Mar.  2007. 
80 CASABONA, Romeo apud  HAMMERSCHMIDT, Denise. Intimidade genética e direito da 
personalidade. Curitiba: Juruá, 2007, p. 169 
81 HAMMERSCHMIDT, Denise. Op. cit, p. 166. 
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Com o surgimento da biotecnologia e, em particular, com as técnicas de 

reprodução humana assistida, fala-se em neo-eugenia. Esta não se confunde com 

a eugenia promovida no início do século XX, com práticas de esterilização de 

deficientes físicos ou mentais, eliminação de grupos étnicos como judeus ou 

ciganos, exterminação de pessoas de determinadas orientações sexuais, 

promovidas por regimes políticos totalitários, mas se apresenta como questão 

médica, restrita à esfera médico – paciente, como assunto de natureza individual, 

de um direito à saúde - de nascer saudável – em relação aos seus progenitores e 

suas faculdades reprodutivas.  82  

Os argumentos a favor desta nova eugenia, tais como a que o indivíduo 

que sofre de deficiências por falta de informação genética aos seus progenitores 

ou por falta de possibilidades de acesso de seus progenitores ao aconselhamento 

genético é objeto de uma injustiça, já que a carga de ter um filho doente é pesada 

demais para os pais e que existe um direito de nascer saudável, não levam em 

consideração os direitos fundamentais da pessoa humana.  

Roberto Andorno muito bem argumenta: 

 

[...] En efecto, el diagnostico preimplantatorio persigue, en uma primera 
etapa, someter a los embiones a un analisis genético prévio a fin de 
transferir a la madre solo los normales o aquellos que mejor se adapten a 
los deseos de los padres, lo cual supone eliminar aquellos que no 
responden al estandar fijado. En  una segunda etapa, tal como lo destaca 
Testart, el objetivo, que a primera vista podria ser considerado como 
digno de aliento, presenta su lado oscuro cuando se trata de precisar que 
caracteres han de ser alentados o estandarizados y quienes seran los 
encargados de fijar tales caracteres. Por outro lado, no debe olvidase el 
hecho de que ignoramos completamente los efectos a largo plazo sobre 
la salud publica de estas diversas presiones genéticas. Por esta via, una 
nueva eugenesia, dulce, democrática e insidiosa se instala 
silenciosamente en la sociedad, sin que nadie sepa a ciência cierta 
adonde la conducira. 83

  

 
82 HAMMERSCHMIDT, Denise. Intimidade genética e direito da personalidade. Curitiba: Juruá, 
2007, p. 166. 
83 ANDORNO, Roberto. El derecho frente a la nueva eugenesia. Revista Chilena de Derecho, 
Santiago, V. 21, n° 2, pp. 321-328, 1994.  
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Desta feita, a realização do diagnóstico pré-implantacional nas técnicas 

de reprodução humana assistida importa sim numa prática eugênica, ainda que 

limitada à esfera individual daqueles que se submetem às técnicas, embora não 

se possa dizer que se trata de uma política eugênica, na medida em que estas são 

utilizadas para suprir o desejo de procriar, independentemente das mazelas que 

venham a sofrer os filhos nascidos. Na reprodução natural não se escolhe um 

bebê saudável, ocorre a seleção natural, não se admite no Brasil o aborto 

eugênico, então por que admitir a seleção artificial, a não ser em casos em que 

importe risco para gestante? 

Ademais, consoante já mencionado, ainda que o diagnóstico fosse 

realizado apenas para selecionar embriões cujas doenças pudessem causar risco 

à gestante, dificilmente haveria controle nesta seleção. Neste sentido, Testart 

sustenta, desde 1992, a necessidade de proibir a realização do diagnóstico pré-

implantacional imediatamente a nível internacional e mostra-se pessimista quanto 

às possibilidades de frear a eugenia. 84

 

2.3 AS MAIS RECENTES TÉCNICAS DE REPRODUÇÃO HUMANA 
ASSISTIDA  
 

Como as pesquisas não param de evoluir, já estão sendo testadas 

novas técnicas de reprodução humana assistida. Podemos citar, dentre elas, a 

troca de citoplasma, a criação artificial de óvulos, o transplante de núcleo, o 

congelamento do tecido ovariano, o congelamento de óvulos e, ainda, a clonagem 

humana. 85

Através da troca de citoplasma, retira-se parte do citoplasma do óvulo 

da mãe e substitui-se por citoplasma de um óvulo jovem de uma doadora para 

obter um óvulo rejuvenescido, pronto para ser fecundado.  

 
84 Idem, p. 323. 
85 FERNANDES, Silvia da Cunha. As técnicas de reprodução humana assistida e a 
necessidade de sua regulamentação jurídica. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 49-50 
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Com a criação artificial de óvulos, fabrica-se em laboratório um óvulo 

saudável. Uma célula qualquer do corpo é transformada em célula reprodutiva, 

substitui-se o material genético do núcleo do óvulo natural doente pelos 

cromossomos de uma célula comum. 

O transplante de núcleo, por sua vez, realiza-se através da retirada do 

núcleo do óvulo defeituosos, substituindo-o por um núcleo saudável proveniente 

do óvulo de uma doadora.  

Há, ainda, a possibilidade de se congelar óvulos. A técnica, no entanto, 

constata a possibilidade de perda da qualidade diante da fragilidade dos mesmos 

e a possibilidade de má formação do feto.  

Por fim, talvez o que venha causando mais perplexidade seja a 

possibilidade de clonar seres humanos.  A clonagem é uma forma de reprodução 

assexuada que tem por base um único patrimônio genético e é feita artificialmente 

Os indivíduos que resultam de tal processo possuem as mesmas características 

genéticas do individuo doador de cromossomos.86 Como foi imensamente 

divulgado na imprensa, em 1997, foi clonada uma ovelha, chamada Dolly e a partir 

daí foram feitos experimentos em diversos outros mamíferos.  Geilza Fátima 

Cavalcanti Diniz relata: 

 

[...]  as tentativas de clonagem de seres humanos são uma realidade 
incontestável. Um dos principais cientistas que tentam tal feito é o 
americano Panyiotis Zavos, especialista em medicina reprodutiva e 
professor emérito da universidade do Kentucky. (...) A técnica necessária 
já é dominada pelos cientistas, já que os médicos afirmam 
categoricamente que iniciarão o processo de experimentação relacionado 
à clonagem humana.87

 

A técnica de clonagem mais conhecida é a realizada através de 

transplante nuclear, quando se retira um ovo não fertilizado de uma fêmea e a une 

com uma célula doadora, para depois implantar-se no útero. Neste caso, a 
 

86 DIAFERIA, Adriana. Clonagem, aspectos jurídicos e bioéticos. Bauru: Edipro, 1999, p. 145.  
87 DINIZ, Geilza Fátima Cavalcanti. Clonagem Reprodutiva de Seres Humanos. Análise e 
perspectivas jurídico-filosoficas à luz dos direitos humanos fundamentais. Curitiba: Juruá, 2004, p. 
71. 
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clonagem se apresenta como mais uma alternativa de superar a esterilidade, 

sendo chamada clonagem reprodutiva, quando o filho seria o clone de um dos 

pais.  

Essa aplicação tem sido objeto de repúdio quase que universal, 

considerada uma prática contrária à dignidade humana, que nega a unicidade das 

pessoas, uma violação inaceitável dos direitos dos seres humanos. Segundo a 

Declaração Universal sobre o Genoma Humano e os Direitos do Homem, 

aprovada pela UNESCO, em 1997, nenhuma motivação poderia justificar que se 

selecione o ser humano para nascer em função de objetivos prévios. De modo 

geral, parece já haver, na comunidade científica e religiosa, um consenso de que a 

clonagem reprodutiva – processo que visa à obtenção de um indivíduo inteiro a 

partir de uma única célula por reprodução assexuada – não deve ser aplicada em 

seres humanos.  88

Há, também, a clonagem para fins terapêuticos, quando são obtidas 

células-tronco embrionárias, com a finalidade de prevenir, diagnosticar e tratar 

doenças, como câncer, Alzeihmer, Parkinson, diabetes, insuficiência cardíaca, 

recuperação de tecidos queimados, sendo considerada uma verdadeira revolução 

em termos de terapia médica e, por tais razões, é mais bem aceita.   

No Brasil, a Lei n° 11.105/2005 permite a pesquisa com células-tronco 

embrionárias, com os embriões decorrentes da fertilização in vitro, portanto, não 

permite a clonagem humana para fins terapêuticos, nem muito menos reprodutivo, 

como veda expressamente o art. 6°, inciso VI da referida Lei. 89

 
88 FARIA, Carmem Rachel S. M; ROMERO, Luiz Carlos Pelizari. Clonagem Humana – um 
panorama da questão. Disponível em: 
<www.senado.gov.br/web/conleg/artigos/politicasocial/clonagemHumana.pdf>. Acesso em: 12 jun. 
2006. 
89 BRASIL. Lei n° 11.105/2005. Regulamenta os inciso I, IV e V do §1° do art. 225 da Constituição 
Federal, estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização de atividades que 
envolvam organismos geneticamente modificados – OGM e seus derivados, cria o Conselho 
Nacional de Biossegurança – CNBS, reestrutura a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança –
CTN-Bio, dispõe sobre a Política Nacional de Biossegurança – PNB, revoga a Lei 8974, de 5 de 
janeiro de 1995, e a Media Provisória 2191-9, de 23 de agosto de 2001, e os arts. 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 
10 e 16 da Lei n 10814, de 15 de dezembro de 2003, e dá outras providências. Código civil, código 
de processo civil, código comercial legislação civil, processual civil e empresarial, constituição 
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Tais técnicas ainda se encontram em fase experimental, porém, a 

eventual ausência de regulação pelo direito não impede as mesmas sejam 

utilizadas, sendo certo que devem ser observados os princípios constitucionais a 

fim de verificar sua compatibilidade com o ordenamento jurídico.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
federal. Organização do texto: Yussef Said Cahali. 9. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, 
p. 1547-1552. 
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CAPÍTULO 3 O DISCIPLINAMENTO JURÍDICO DA REPRODUÇÃO 
HUMANA ASSISTIDA 

 

3.1 NO BRASIL 

 
Consoante já mencionado, em face da disseminação da utilização das 

técnicas de reprodução humana assistida é imperiosa a necessidade de 

regulamentação legal da matéria, tendo em vista suas conseqüências jurídicas, 

principalmente em relação à filiação e aos direitos de personalidade. A referida 

ausência de legislação específica sobre o tema no Brasil agrava-se ao se 

constatar a existência de poucos pronunciamentos dos tribunais sobre a matéria.  

A situação legislativa atual no Brasil é a existência de normas do Código 

Civil em vigor, insuficientes para solucionar a gama de problemas que o tema 

apresenta e normas deontológicas previstas na Resolução n° 1358/92 do 

Conselho Federal de Medicina, aplicadas aos profissionais médicos, sem previsão 

de qualquer sanção penal para suas condutas.   

Na esteira da resolução, surgiram alguns projetos de lei sobre a matéria, 

tais como o Projeto de Lei n° 3.638/93 do Deputado Luiz Moreira e o Projeto de 

Lei n° 2855/97, do Deputado Confúcio Moura, os quais na realidade transcrevem 

as disposições constantes da Resolução n° 1358/92, do Conselho Federal de 

Medicina, sem muito acrescentarem quanto aos efeitos jurídicos da utilização das 

técnicas de reprodução assistida.  

Outrossim, tramita há quase dez anos no congresso o Projeto de Lei n° 

90/99, do Senador Lúcio Alcântara, que trata da matéria de maneira ampla, mas 

pelos entraves burocráticos brasileiros, ainda não saiu do papel. O projeto 

encontra-se no seu segundo substitutivo, de relatoria inicial do Senador Roberto 

Requião e atualmente do Senador Tião Viana, após parecer da Comissão de 

Assuntos Especiais do Senado Federal, aprovado em 20 de março de 2003.  
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Tais projetos de lei foram finalmente apensados e seguem sua 

tramitação, sendo objeto de revisões e alterações, sem que o debate envolva as 

diversas camadas da sociedade, em especial, os profissionais da área de saúde e 

pessoas que se encontram na situação vulnerável de esterilidade ou infertilidade 

diagnosticada. Desta feita, o vazio legislativo permanece.  

Cumpre destacar, ainda, o advento da Lei n° 8974, de 05 de janeiro de 

1995, que estabeleceu normas para o uso das técnicas de engenharia genética a 

qual, no seu artigo 13, inciso I, proibiu quaisquer manipulações de células 

germinativas humanas, inclusive prevendo como crime, tal conduta, visando evitar 

a clonagem humana e a eugenia. Diante de tal lei, o Conselho Nacional de Saúde 

editou a Resolução n° 196/96, que dispõe sobre normas e diretrizes 

regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos, a qual foi 

posteriormente complementada pela Resolução n° 303/00, do mesmo órgão para 

introduzir o tema da reprodução humana.  

Mais recentemente, foi promulgada a Lei n° 11.105/05, chamada Lei de 

Biossegurança, que revogou a Lei n° 8974/95. A partir de tal diploma legal, 

permitiu-se, para fins de pesquisa e terapia, a utilização de células-tronco 

embrionárias obtidas de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro, 

mediante algumas condições. Tal previsão, sem dúvida, importou em grande 

avanço para a medicina.  

Passaremos a analisar, então, as principais normas que disciplinam a 

matéria da reprodução assistida no Brasil.  

 

3.1.1 A Resolução n° 1.358/92, do Conselho Federal de Medicina90

 

Atualmente, a única norma que trata do tema de maneira específica é a 

Resolução n° 1358/92 do Conselho Federal de Medicina, disciplinando mais 
 

90BRASIL.  CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Resolução n° 1352/1992. Publicada no Diário 
Oficial da União, Seção I, de 19.11.1992, p.16053. Disponível a partir de: 
<www.portalmedico.org.br>.  Acesso em: 22 set. 2006. 

http://www.portalmedico.org.br/
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especificamente a conduta dos médicos, que, baseada na Lei n° 3.268 de 1957 e 

Decreto 44.045, de 1958, introduz as Normas Éticas para Utilização das Técnicas 

de Reprodução Assistida. Destaque-se que a Resolução 33/2006, da ANVISA, 

traz normas relativas às clínicas de reprodução, no que concerne apenas as suas 

condições de funcionamento.   

Como se tratam de normas de natureza ética, o médico pode violar a 

norma e ser punido administrativamente pelo seu órgão de classe, mas não 

penalmente, em face da ausência de previsão de tipos penais.  

A Resolução n° 1358/92 prevê que as técnicas de reprodução humana 

assistida têm papel auxiliar na resolução de problemas de infertilidade (art. 1°), 

devendo ser utilizadas quando as técnicas terapêuticas restaram infrutíferas. Ou 

seja, o profissional médico não deve, por exemplo, utilizar a técnica apenas 

porque um casal, embora fértil, deseje gestação múltipla.  

Outro requisito para utilização da técnica é que não haja grave perigo 

para a saúde do paciente ou para o possível descendente, o que evita assim a 

realização de experiências.  É realizado o diagnóstico genético pré-implantacional, 

como forma de evitar que doenças hereditárias sejam transmitidas, tratando-se, 

portanto, de uma intervenção terapêutica. 91 Para tais fins, a Resolução 

estabelece que o tempo máximo de desenvolvimento de pré-embriões in vitro será 

de 14 (quatorze) dias. Tal prazo visa distinguir quando, para fins científicos, pode-

se considerar um embrião como vida. Nos primeiros quatorze dias, portanto, trata-

se de um pré-embrião e, portanto, a proteção à vida ainda seria tênue.  

A informação clara e precisa também é obrigação profissional. O 

paciente ou o casal deverá firmar um documento de consentimento informado, do 

 
91 A revista VEJA, na edição de 20 de setembro de 2006, em reportagem de Leoleli Camargo, 
intitulada “a solução no início da vida: pais usam escolha de embriões para evitar o risco de 
canceres hereditários nos filhos, p. 94 e 95, relata que a técnica vem sendo cada vez mais utilizada 
por casais para poupar sua prole de nascer com alguma predisposição para alguns tipos de câncer 
que podem ou não se desenvolver na idade adulta e frequentemente tem cura, surgindo a 
indagação ética se seria correto matar vários embriões que poderiam crescer e ter uma vida 
normal, pela possibilidade de desenvolver doença para a qual existe tratamento eficaz? 
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qual constarão a técnica que será empreendida, os resultados obtidos com sua 

utilização, as implicações biológicas, jurídicas, éticas e econômicas.  

A resolução, consoante já dito, salienta que o papel da reprodução 

humana assistida é auxiliar no problema da infertilidade. Diante de tal orientação é 

que se veda a utilização das técnicas para seleção de sexo ou de qualquer outra 

característica biológica do futuro filho. Permite-se, porém, que tal escolha seja 

feita quando, por exemplo, certa doença está ligada ao sexo. É o caso, por 

exemplo, da hemofilia, ligada ao sexo masculino. Pelas normas éticas, é possível 

que o casal hemofílico opte por filho do sexo feminino para evitar a transmissão de 

tal doença hereditária. 92

O paciente casado ou que vive em união estável deve ter autorização de 

seu cônjuge ou companheiro, firmando o documento de consentimento informado. 

Aliás, a norma em questão não se refere ao tipo de entidade familiar que pode 

utilizar as técnicas de reprodução assistida. A Resolução permite que a mulher 

solteira se utilize de tal técnica desde que firme o documento de consentimento 

informado. De outra forma não poderia ser, tendo em vista que a própria 

Constituição Federal, no art. 226, reconhece, como entidade familiar, a família 

monoparental.  

Cabe as clínicas que aplicam as técnicas de reprodução assistida 

manter registros das gestações, nascimentos, mau-formações de fetos ou recém-

nascidos ocorridas com o emprego das técnicas de reprodução assistida e dos 

diagnósticos a que é submetido o material biológico humano utilizado.  

 
92 Na supra referida reportagem também anunciou-se que é sabido que muitas clínicas de 
reprodução assistida no país, contrariando uma resolução do Conselho Federal de Medicina, 
testam embriões para que os pais escolham o sexo da criança. A informação também foi veiculada 
na reportagem que relata: “Depois de ser pai de quatro garotos, o sonho do deputado federal 
Ricardo Rique era ter uma filha. Para satisfazer o marido, a atriz Kristhel Byancco, 38 anos, que 
nunca teve problema algum de fertilidade, submeteu-se à fertilização in vitro. Seu objetivo era 
escolher o sexo do bebê. Evangélica, ela vacilou na hora H. Estava preocupada com os embriões 
masculinos, pois descartá-los ia contra sua religião. Por sorte, dos cinco óvulos fecundados 
surgiram três embriões femininos, e a gravidez deu certo de primeira. Rebeca nasceu em agosto 
do ano passado. Os problemas éticos de Kristhel foram resolvidos quando abortou naturalmente os 
outros dois embriões. "Chorei bastante antes de tomar a decisão", diz Kristhel. "Mas muitos casais 
se separam por não conseguir o filho desejado.” 
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Importante destacar que a referida resolução veda a doação lucrativa ou 

comercial do material genético, assim como exige que as clínicas mantenham 

sigilo sobre a identidade dos doadores de gametas e pré-embriões, assim como 

dos receptores. Excepcionalmente, admite-se que os médicos obtenham 

informações sobre os doadores, mas apenas por questões de saúde, sem que 

seja revelada a sua identidade civil.    

Cabe ao médico responsável pelo procedimento fazer a escolha dos 

doadores, recomendando-se que a escolha seja feita de modo a garantir que o 

doador tenha a maior semelhança fenotípica e imunológica com o receptor.  

Existe, ainda, a limitação da transferência de até quatro embriões por 

cada procedimento, com intuito de impedir a transferência de número grande de 

embriões, que aumentaria os riscos de gestações múltiplas.  

Restringe-se, ainda, a participação, como doadores, daqueles que 

integram a equipe multidisciplinar das clínicas e os médicos nos processos de 

reprodução humana assistida por eles realizados. Igualmente existe restrição à 

participação do doador nas gestações, o qual não pode ter produzido mais de 

duas gestações, de sexos diferentes, numa área de um milhão de habitantes. 

Os embriões excedentes não podem ser destruídos. Devem ser 

preservados pelas clínicas (através da criopreservação) e os cônjuges ou 

companheiros devem expressar sua vontade, por escrito, quanto ao destino que 

será dado aos mesmos, em caso de divórcio, doenças graves ou de falecimento 

de um deles ou de ambos e quando desejam doá-los.  

Admite, ainda, a Resolução a utilização da chamada gestação de 

substituição, vulgarmente conhecida como barriga de aluguel, desde que exista 

um problema que impeça ou contra-indique a gestação na doadora genética. 

Exige-se que a doadora temporária do útero seja parente da doadora genética, em 

até segundo grau e que tal doação não tenha caráter lucrativo ou comercial. 

Entretanto, admite a Resolução, excepcionalmente, que a doadora não seja da 

família da receptora, mediante autorização do Conselho Regional de Medicina.  
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Consoante já mencionado, tais normas são de caráter meramente ético, 

pois não possuem força de lei, sendo patente a necessidade de lei para 

regulamentar matéria tão complexa e de conseqüências tão graves para a 

sociedade.  

3.1.2 A Lei n° 11.105/2005 (Lei de Biossegurança)   
 

A Lei n° 11.105/2005, de 24 de março de 2005, chamada Lei de 

Biossegurança, embora não disponha sobre a reprodução humana assistida, a ela 

faz referência quando trata da utilização de células-tronco embrionárias, oriundas 

de embriões procedentes de fertilização in vitro. Assim dispõe o art. 5° da referida 

Lei:  

 

Art. 5° - É permitida, para fins de pesquisa e terapia, a utilização de 
células-tronco embrionárias obtidas de embriões humanos produzidos 
por fertilização in vitro e não utilizados no respectivo procedimento, 
atendidas as seguintes condições:  

I – sejam embriões inviáveis 

II – sejam embriões congelados há 3 (três) anos ou mais, na data da 
publicação desta Lei, ou que, já congelados na data da publicação desta 
Lei, depois de completarem 3 (três) anos, contados a partir da data de 
congelamento. 93

 

O tema ensejou debates calorosos entre eticistas, religiosos, cientistas, 

enfim, no seio da sociedade acerca da questão do inicio da vida.  

 

93 BRASIL. Lei n° 11.105/2005. Regulamenta os inciso Ii, IV e V do §1° do art. 225 da Constituição 
Federal, estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização de atividades que 
envolvam organismos geneticamente modificados – OGM e seus derivados, cria o Conselho 
Nacional de Biossegurança – CNBS, reestrutura a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança –
CTN-Bio, dispõe sobre a Política Nacional de Biossegurança – PNB, revoga a Lei 8974, de 5 de 
janeiro de 1995, e a Media Provisória 2191-9, de 23 de agosto de 2001, e os arts. 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 
10 e 16 da Lei n 10814, de 15 de dezembro de 2003, e dá outras providências. Código civil, código 
de processo civil, código comercial legislação civil, processual civil e empresarial, constituição 
federal. Organização do texto: Yussef Said Cahali. 9. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, 
p. 1547-1552. 
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De logo, o conteúdo da norma foi objeto de várias discussões por parte 

de religiosos, pesquisadores, eticistas, promovendo intenso debate na sociedade 

civil, sobre haver ou não ofensa à vida humana, ao se permitir a pesquisa com 

embriões.   

O ponto nodal do problema consiste em se considerar o embrião como 

vida humana. Segundo a teoria genético desenvolvimentista, há de se distinguir as 

fases do pré-embrião, do embrião e do feto. Até determinado estágio, o embrião 

não passaria de um aglomerado de células, podendo, portanto, ser utilizado para 

fins de pesquisa ou até mesmo descartado. No entanto, os defensores desta 

teoria divergem quanto ao momento em que tal aglomerado se torna uma pessoa. 

Alguns entendem que só seria a partir do décimo quarto dia após a concepção. 

Outra corrente fixa o desenvolvimento em oito células como marco para existência 

da individualidade humana. Há, ainda, aqueles que defendem que o embrião 

apenas seria vida quando ocorrida a nidação, ou seja, a implantação no útero 

materno, quando teria condições de se desenvolver.  

Por sua vez, para a teoria concepcionista, defendida pela Igreja católica, 

vida humana se inicia desde a fecundação, não podendo, assim, sob pena de se 

atentar contra a vida, utilizar tais embriões em pesquisa científica ou muito menos 

destruí-los.  

Note-se que o referido dispositivo legal ensejou a propositura de uma 

Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN n° 3510), pelo então Procurador Geral 

da República Cláudio Fonteles, com base na violação ao art. 5° da Constituição 

Federal de 1988, que assegura o direito à vida. Defendeu-se, na ação, a tese de 

que a vida se inicia com a fecundação, de modo que o embrião é vida humana e 

como tal merece total proteção e respeito, não podendo, assim, ser objeto de 

pesquisas cientificas.  

 O julgamento da ação foi aguardado com muita ansiedade e deu ensejo 

a várias manifestações, a favor e contra, tendo inclusive o Supremo Tribunal 

Federal realizado audiência pública com pesquisadores (22 cientistas fizeram 

explanações) religiosos e membros da sociedade civil, a fim de buscar subsídios 
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para a decisão, acerca do tema do início da vida em face da Constituição Federal 

de 1988.  

Após tais discussões, a referida Corte, em 29 de maio de 2008, decidiu, 

por maioria (6 votos a 5), nos termos do voto do Relator, Ministro Carlos Ayres 

Britto, pela improcedência da ação.  Extrai-se um trecho do referido voto: 

 

O autor da ação argumenta que os dispositivos impugnados contrariam 
“a inviolabilidade do direito à vida, porque o embrião humano é vida 
humana, e faz ruir fundamento maior do Estado democrático de direito, 
que radica na preservação da dignidade da pessoa humana” (...) 19. Falo 
“pessoas físicas ou naturais”, devo explicar, para abranger tão-somente 
aquelas que sobrevivem ao parto feminino e por isso mesmo 
contempladas com o atributo a que o art.2º do Código Civil Brasileiro 
chama de “personalidade civil” (...) Donde a interpretação de que é 
preciso vida pós-parto para o ganho de uma personalidade perante o 
Direito (teoria “natalista”, portanto, em oposição às teorias da 
“personalidade condicional” e da “concepcionista”). Mas personalidade 
como predicado ou apanágio de quem é pessoa numa dimensão 
biográfica, mais que simplesmente biológica (...) Com o que se tem a 
seguinte e ainda provisória definição jurídica: vida humana já revestida do 
atributo da personalidade civil é o fenômeno que transcorre entre o 
nascimento com vida e a morte. (...) 22. Avanço no raciocínio para 
assentar que essa reserva de personalidade civil ou biográfica para o 
nativivo em nada se contrapõe aos comandos da Constituição. É que a 
nossa Magna Carta não diz quando começa a vida humana. Não dispõe 
sobre nenhuma das formas de vida humana pré-natal. Quando fala da 
“dignidade da pessoa humana” (inciso III do art. 1º), é da pessoa humana 
naquele sentido ao mesmo tempo notarial, biográfico, moral e espiritual 
(o Estado é confessionalmente leigo) (...) E quando se reporta a “direitos 
da pessoa humana” (...) e até dos “direitos e garantias individuais” como 
cláusula pétrea (inciso IV do § 4º do art. 60), está falando de direitos e 
garantias do indivíduo-pessoa. Gente. Alguém .(...) Não estou a ajuizar 
senão isto: a potencialidade de algo para se tornar pessoa humana já é 
meritória o bastante para acobertá-lo, infraconstitucionalmente, contra 
tentativas esdrúxulas, levianas ou frívolas de obstar sua natural 
continuidade fisiológica. Mas as três realidades não se confundem: o 
embrião é o embrião, o feto é o feto e a pessoa humana é a pessoa 
humana. Esta não se antecipa à metamorfose dos outros dois 
organismos. É o produto final dessa metamorfose. O sufixo grego “meta” 
a significar, aqui, uma mudança tal de estado que implica um ir além de si 
mesmo para se tornar um outro ser. Tal como se dá entre a planta e a 
semente, a chuva e a nuvem, a borboleta e a crisálida, a crisálida e a 
lagarta (e ninguém afirma que a semente já seja a planta, a nuvem, a 
chuva, a lagarta, a crisálida, a crisálida, a borboleta). O elemento anterior 
como que tendo de se imolar para o nascimento do posterior. Donde não 
existir pessoa humana embrionária, mas embrião de pessoa humana, 
passando necessariamente por essa entidade a que chamamos “feto”. 
Este e o embrião a merecer tutela infraconstitucional, por derivação da 
tutela que a própria Constituição dispensa à pessoa humana 
propriamente dita. Essa pessoa humana, agora sim, que tanto é parte do 
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todo social quanto um todo à parte. Parte de algo e um algo à parte. (...) 
24. Numa primeira síntese, então, é de se concluir que a Constituição 
Federal não faz de todo e qualquer estágio da vida humana um 
autonomizado bem jurídico, mas da vida que já é própria de uma 
concreta pessoa, porque nativiva e, nessa condição, dotada de 
compostura física ou natural. É como dizer: a inviolabilidade de que trata 
o artigo 5º é exclusivamente reportante a um já personalizado indivíduo 
(...) a questão não reside exatamente em se determinar o início da vida 
do homo sapiens, mas em saber que aspectos ou momentos dessa vida 
estão validamente protegidos pelo Direito infraconstitucional e em que 
medida. (...) direitos para cujo desfrute se faz necessário um vínculo 
operacional entre a fertilização do óvulo feminino e a virtualidade para 
avançar na trilha do nascimento. Pois essa aptidão para avançar, 
concretamente na trilha do nascimento é que vai corresponder ao 
conceito legal de “nascituro”. Categoria exclusivamente jurídica, 
porquanto não-versada pelas ciências médicas e biológicas (...)94” 

 
A decisão deteve-se em verificar o caso à luz do ordenamento jurídico 

brasileiro, analisando se a proteção da vida humana ocorre com a mesma 

intensidade em suas várias etapas de desenvolvimento, ou se há gradações. 

Prevaleceu o entendimento de que o Direito Brasileiro trata de maneira 

diferenciada o ser humano em suas várias etapas de desenvolvimento – embrião, 

feto e pessoa – podendo haver uma gradação na maneira como se aplicam, em 

cada caso, os princípios da dignidade e do respeito à vida.  

Dirimida a controvérsia, portanto, resta permitida no Brasil a doação de 

embriões para a pesquisa com células-tronco, sendo necessário, nos termos da lei 

e Resolução n° 1358/1992, do Conselho Federal de Medicina, a autorização dos 

cônjuges ou companheiros. 

Analisada, pois, a situação legislativa no ordenamento brasileiro, 

passemos a analisar o disciplinamento jurídico em outros países.  

 

 

 

 
94 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Tribunal Pleno. Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 3510-
DF, Rel. Ministro Carlos Ayres Britto. Decisão por maioria. Brasília, 29.05.2008. DJ de 05.06.2008. 
Disponível a partir de: <www.stf.gov.br>. Acesso em: 09 jun. 2008. 

http://www.stf.gov.br/
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3.2 PRINCIPAIS ASPECTOS EM ALGUMAS LEGISLAÇÕES 
ESTRANGEIRAS 

 

O tema da reprodução humana assistida é objeto de normatização legal 

em vários países. Assim, sem qualquer pretensão de realizar um estudo de Direito 

Comparado, afigura-se importante indicar como alguns ordenamentos jurídicos 

disciplinam a reprodução humana assistida, como forma de contribuir para 

elaboração de uma legislação, a partir das experiências estrangeiras.  

As legislações abordadas foram escolhidas pelo fato de estabelecerem 

normas mais flexíveis, intermediárias e mais rigorosas para a utilização das 

técnicas de reprodução humana assistida, no intuito de demonstrar, desta forma, 

as diferentes nuances das legislações a respeito do tema. 

 

3.2.1 Nos Estados Unidos 
 

 

As técnicas de reprodução humana assistida se desenvolveram 

primeiramente nos Estados Unidos e na Europa, locais onde se fez necessária a 

edição de normas éticas, através de comitês, as quais disciplinaram a matéria, 

antes do surgimento de legislações específicas.  

Foi nos Estados Unidos onde mais se disseminou a inseminação 

artificial heteróloga, sem maiores obstáculos de natureza moral.  

Segundo Roberto Wider, atualmente, mais de 30 (trinta) Estados 

americanos possuem disposições legais acerca da reprodução assistida, 

homóloga e heteróloga, abordando também a maternidade de substituição, sendo, 

sem dúvida, o país mais rico em produção legislativa e jurisprudência sobre o 

tema. 95

 
95 WIDER, Roberto. Op. cit, p. 93. 
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Diante de tais especificidades locais, surgiu, em 1973, uma proposta de 

legislação, o Uniform Parentage Act, o qual, na Section 5, aponta como princípio o 

direito de filiação da criança, fruto da inseminação artificial heteróloga.  

Em face da autonomia legislativa de que gozam os Estados Federados 

nos Estados Unidos, cada um deles possui disposições próprias sobre o tema da 

reprodução humana assistida ou seguem o Uniform Parentage Act, o que torna 

difícil sistematizar a matéria.  

Pretende-se, assim, apenas traçar um panorama geral do 

disciplinamento da reprodução humana assistida naquele país, dando ênfase a 

alguns aspectos que foram abordados quando da análise da Resolução n° 

1358/92, do Conselho Federal de Medicina do Brasil.   

O direito americano, no que tange à filiação, considera, juridicamente, o 

cônjuge varão ou o companheiro o pai da criança fruto da inseminação artificial 

heteróloga realizada com material genético de sua esposa, desde que tenha 

expressamente consentido.  

Em geral, também se procura resguardar a identidade do doador, nos 

casos de inseminação heteróloga, que não possui qualquer relação jurídica com a 

criança. Seus dados só poderão ser revelados mediante autorização judicial e 

desde que presentes motivos relevantes para tal revelação.  

Urge destacar que os Estados Unidos são o único país do mundo onde 

não é vedada a comercialização de óvulos e sêmen humano. Encontramos uma 

proliferação de sites na internet em que estudantes universitárias expõem suas 

características físicas e intelectuais para venderem seus óvulos em troca de 

dinheiro.  Muitos estrangeiros, inclusive, dirigem-se ao país para comprar óvulos 

ou sêmen a fim de lá realizar a inseminação artificial. Nestes casos, pode-se 

considerar que ocorre uma verdadeira eugenia, tendo em vista que os 

compradores do “material” escolhem o filho que pretendem ter, como se fosse 

uma mercadoria em uma prateleira de supermercado.  

São bastante comuns nos Estados Unidos, os chamados bancos de 

esperma.  Salienta Maria Helena Diniz que:  
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[...] o banco de sêmen mais antigo dos Estados Unidos, o Idant 
Laboratories, criado em 1971, já engravidou 18 mil mulheres e tem 
“cardápios” completos com vinte e uma diferentes formas de identificação 
dos doadores. Na maioria dos casos, é possível saber a religião, 
profissão, hobbies do doador, além das características físicas. O preço 
de uma inseminação, com esperma saído de uma temperatura de 178 
graus Celsius negativos, varia entre US$100 e US$500 e demora menos 
de 15 minutos se tudo correr bem. O banco de sêmen recruta doadores 
em 130 escolas e universidades de New York e New Jersey. Apenas 
20% dos potenciais doadores são aprovados nos testes de laboratório, 
que incluem 39 exames de sangue (dois para AIDS). Todos os doadores 
aceitos são colocados em um menu, que deve ser consultado pelas 
pessoas interessadas na inseminação. Nesse “cardápio”, os doadores 
estão divididos em sete etnias (caucasianos, afro americanos, 
hispânicos, indianos, árabes, asiáticos e 100% norte americanos). 
Também há informações como altura, cor dos olhos, cabelos e grau de 
escolaridade dos doadores .96  

 
O jornal americano The New Republic veiculou matéria jornalística com 

o título "Banco de esperma quer sêmen 'inteligente' ",  informando que o California 

Cryobank, um dos principais bancos de esperma dos Estados Unidos, publicou 

anúncios em jornais da Universidade de Harvard e do Massachusetts Institute of 

Technology - MIT, visando angariar espermas inteligentes com o seguinte texto: 

"‘Procura-se espermas inteligentes. Idiotas não se candidatem’. (...) Seu fundador, 

Charles Sims, diz que faz esforço para adquirir espécimes de alta qualidade dos 

melhores e mais inteligentes doadores, para oferecer às clientes ‘um doador que 

elas teriam orgulho de apresentar às suas mães." (12/06/94, 3-2). O candidato a 

doador de sêmen no California Cryobank, antes de fazer a doação (ou vender?), 

por US$ 35 cada vez, deve informar todas as suas características "culturais, 

étnicas, físicas, psicológicas, da saúde e da produção universitária e profissional". 

O esperma que foi comprado por US$ 35 será vendido para as clientes por "US$ 

165 por espécimes de raça não especificada e US$ 375 por amostras de raça 

específica.". Esse banco de esperma e outros como o Fertility Options e o 

Cryobank of Florida oferecem esperma e óvulos via Internet. É possível comprar 

os gametas através de um site na Web.  97

 
96 DINIZ, Maria Helena. O estado atual do biodireito. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 488.  
97 PEDROSA NETO, Antonio Henrique. Informação fornecida no XXV Congresso Brasileiro de 
Ciências da Comunicação – Salvador/BA – 1 a 5 Set 2002. Disponível a partir de: 
<www.reposcom.portcom.intercom.org.br>. Acesso em: 22 mar.2007. 
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Também o Jornal do Comercio on line noticiou que nos Estados Unidos 

existem cerca de 200 agências de compra e venda de óvulos, algumas com 

serviços especializados para judeus, outras que apenas aceitam óvulos de 

modelos e atrizes, outras que oferecem óvulos apenas de afro-americanas, 

asiáticas e até os chamados tipos raros. Tais empresas anunciam na internet, no 

cinema e em jornais de universidades renomadas. O advogado americano 

Thomas Pinkerton, de San Diego, na Califórnia, realizou uma seleção, com 150 

(cento e cinqüenta) candidatas, para que o casal receptor fizesse a seleção, 

relatando que quanto mais exigência há, mais alto é o valor do óvulo. 98

Nos Estados Unidos, a comercialização ocorre porque os óvulos e 

espermas são considerados partes renováveis do corpo humano. 

Quanto à gravidez de substituição, apenas os estados de Arkansas e 

Nevada permitem a maternidade por gestação substituta, adotando-se como 

requisito principal a existência de um vínculo genético da criança com um dos 

integrantes do casal, para que haja uma referência genética segura. 

Desta feita, conclui-se que a legislação americana, no geral, adotou uma 

postura de flexibilização da utilização das técnicas de reprodução humana 

assistida, com ampla permissibilidade.  

 

3.2.2 Em Portugal99

 

Após grande período de vazio legislativo sobre a reprodução humana 

assistida pelos obstáculos causados por pontos polêmicos sobre os quais se 

travavam disputas no parlamento português, finalmente foi aprovada a Lei n° 

32/2006, de 26 de julho de 2006, com vacatio legis de 180 (cento e oitenta) dias, 

portanto, em vigor em Portugal desde janeiro de 2007.  

 
98 ALMEIDA, Alexandra Ozório de; BEXIGA, Claudia. Jornal do comercio. Recife, 03.10.1999, 
Seção Brasil. Disponível em: <http:// www2.uol.com.br/JC/_1999/0310/br0310d.htm>.Acesso em: 
22 mar. 2007.  
99  Informações obtidas a partir da leitura da lei n° 32/3006, cujo texto consta do anexo. Disponível 
em: <www.dre.pt/pdf1sdip/2006/07/14300/52455250.PDF> Acesso em: 14 jul. 2008. 
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A lei portuguesa contém 48 (quarenta e oito) artigos, sendo que alguns, 

para terem eficácia plena, precisam ser regulamentados.  

A referida lei disciplinou de forma ampla a reprodução humana assistida, 

denominada procriação medicamente assistida, estabelecendo inclusive sanções 

penais para o caso de seu descumprimento e prevendo a criação do Conselho 

Nacional de Procriação Medicamente Assistida – CNPMA, cuja função precípua é 

a de genericamente, pronunciar-se sobre as questões éticas, sociais e legais da 

procriação medicamente assistida. 

O art. 3° da lei, de logo, estabelece que as técnicas de reprodução 

humana assistida devem respeitar a dignidade humana, sendo vedada a 

discriminação com base no patrimônio genético e também daqueles que sejam 

frutos de tais técnicas. Trata-se, portanto, de se tentar conciliar os avanços 

médico-científicos com os princípios constitucionais da dignidade humana e da 

igualdade, de modo que os filhos oriundos da utilização das técnicas não sejam 

objeto de qualquer tratamento desigual ou discriminatório em função da sua 

origem.  

Outrossim, a lei estabelece que as técnicas de reprodução assistida 

devem ser utilizadas apenas como uma alternativa e não como forma principal de 

reprodução, em caso de infertilidade ou de transmissão de doenças de origem 

genética, infecciosas ou outras, sendo vedada sua utilização também para escolha 

do sexo, exceto em casos de doenças a ele relacionadas. É necessário que haja, 

portanto, uma regulamentação sobre estas doenças, pois existem muitas 

enfermidades que, apesar de serem transmitidas hereditariamente, já são 

perfeitamente curáveis, de forma a se indagar se seria possível a utilização das 

técnicas de reprodução humana assistida em tais casos.  

O art. 6° da lei portuguesa, ao tratar dos beneficiários, estabelece que 

apenas aquelas pessoas que não se encontrem separadas judicialmente ou 

separadas de fato e aqueles que vivem em união estável há mais de dois anos 

podem utilizar as técnicas de reprodução humana assistida. Interessante observar 

que a lei faz referência às pessoas que vivam em condições análogas a de 
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cônjuges, sendo de sexo diferente.  Portanto, existe vedação à utilização das 

técnicas por pessoas solteiras e casais homoafetivos, importando em tratamento 

desigual às famílias monoparentais, já pacificamente contempladas pelos 

ordenamentos jurídicos em geral.   

Os beneficiários precisam ser maiores de 18 anos e estarem em pleno 

gozo de sua saúde mental.  

O art. 8° da lei veda a maternidade de substituição, seja ela gratuita ou 

onerosa, eivando de nulidade todos os negócios jurídicos que a tenham por objeto 

e, ainda, estabelecendo que, aquela que suportou os efeitos da gravidez de 

substituição, será tida como mãe para todos os efeitos legais. 

A reprodução assistida heteróloga apenas deve ser realizada em caso 

de impossibilidade total da reprodução assistida homóloga, garantida a qualidade 

do material genético a ser utilizado. Também não se estabelece qualquer relação 

de filiação entre os doadores e receptores.   

Os beneficiários devem firmar documento de consentimento expresso, 

sendo informados de todas as implicações jurídicas, sociais e éticas da utilização 

das técnicas de reprodução humana assistida. Prevê a lei que Conselho Nacional 

de Procriação Medicamente Assistida elaborará um documento com as 

informações, cujo modelo deverá ser utilizado pelos médicos e instituições.  

A lei adota, assim como o art. 1826 do Código Civil Português, a 

presunção de paternidade daquele que consentiu com a realização da 

inseminação artificial heteróloga em sua esposa ou companheira de forma livre e 

inequívoca. Tal presunção, entretanto, não é absoluta, pois que se admite a 

impugnação da paternidade se se provar que não houve consentimento ou se o 

filho não nasceu da inseminação para que o consentimento foi dado.   

A lei permite a criopreservação do sêmen do doador, porém veda a 

inseminação post mortem, ainda que o companheiro ou o marido tenha 

autorizado. No item 3, no entanto, permite a utilização post mortem desde que 

seja para cumprir um projeto parental claramente estabelecido por escrito antes do 
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falecimento do pai, desde que decorrido um prazo considerável razoável para 

realização de tal projeto.  

Note-se que, no intuito de proteger os interesses da criança, não 

tornando incerta a paternidade, o art. 23°, 1, estabelece que em caso de violação 

à norma e realização da inseminação post mortem, será atribuída a paternidade 

ao falecido companheiro ou cônjuge, salvo se à data da inseminação, a mulher 

tiver contraído novas núpcias ou vivendo em união estável há pelo menos dois 

anos com homem que haja consentido com a inseminação, caso em que ele será 

considerado, para fins legais, o pai da criança, prevalecendo o disposto no art. 

1839° do Código Civil Português, quanto à presunção de paternidade em relação 

ao marido ou convivente dos filhos nascidos na constância do casamento ou da 

união.  

O art. 15 da lei consagra o direito ao anonimato do doador e também 

dos beneficiários no tocante à menção quanto à utilização das técnicas de 

reprodução humana assistida. O sigilo quanto ao doador, entretanto, não é 

absoluto. É garantido aos nascidos em virtude da utilização de tais técnicas o 

acesso às informações de natureza genética que lhes digam respeito, bem como 

sobre a existência de impedimentos matrimoniais, não se identificando o doador, 

salvo, neste ultimo caso, se houver o consentimento expresso deste.   

 Consagra a lei, ainda, a possibilidade de acesso à identidade do doador 

por razões relevantes, que devem ser reconhecidas por Juiz, em sentença judicial.  

O direito ao anonimato do doador foi objeto de diversas controvérsias 

quando da discussão da lei em vigor, prevalecendo, portanto, a relativização de tal 

direito em face do direito à origem genética do filho. 

 Os prazos pelos quais os dados do doador devem permanecer 

arquivados, quem pode ter acesso a eles e os casos em que podem ser 

destruídos deverão ser regulamentados.  

Importante destacar que a lei portuguesa proíbe taxativamente a 

comercialização de óvulos, sêmen ou embriões ou de qualquer material biológico 
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decorrente genético das técnicas de reprodução humana assistida, tendência esta 

em regra seguida por outras legislações estrangeiras.  

No que concerne aos embriões excedentários, a lei primeiramente 

determina que se deve tentar evitar a gravidez múltipla e admite, consoante já 

dito, a conservação dos embriões excedentes pelo prazo de três anos, para ser 

utilizado pelos beneficiários. Findo tal prazo, o material pode ser utilizado por outro 

casal infértil, desde que haja autorização. Não havendo qualquer projeto parental, 

tais embriões poderão ser utilizados em pesquisa científica, desde que haja o 

consentimento expresso, informado e consciente dos beneficiários aos quais se 

destinavam. É vedada, portanto, a destruição de tais embriões.  

O Capítulo VII da Lei portuguesa trata das sanções, tipificando como 

crime o descumprimento das normas contidas na lei, o que, sem dúvida, é 

imprescindível no combate à utilização do progresso científico de forma 

desvirtuada, em flagrante violação aos direitos e garantias fundamentais.   

De todo o exposto, entendemos que a lei portuguesa, em linhas gerais, 

tratou de forma satisfatória a matéria que ainda será objeto de maiores 

esclarecimentos, quando da sua regulamentação, em consonância com os 

princípios constitucionais da Constituição Portuguesa, deixando a desejar, porém, 

em relação às famílias monoparentais, realidade hoje que não pode ser ignorada 

pelo legislador e quanto aos casais homoafetivos, entidades estas as quais não se 

reconheceu o direito à maternidade ou paternidade, na contramão da evolução do 

direito de família moderno. 

 

3.2.3 Na Espanha 
 

Na Espanha, em 2006, foi aprovada a Lei 14/2006, que revogou a Lei n° 

35/1988 e todas as demais disposições legais anteriores sobre as técnicas de 

reprodução humana no país. A nova lei é considerada um marco para o 
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ordenamento jurídico espanhol, situando a Espanha entre os países com 

legislação mais permissiva, como o Reino Unido, Suécia e Bélgica. 100

A Espanha já dispunha de uma legislação avançada em matéria de 

reprodução humana assistida (Lei 35/1988), que na época de seu advento foi uma 

das pioneiras da Europa. Permitia a doação de gametas, o acesso às técnicas por 

parte de mulheres solteiras e a fecundação post mortem. No entanto, diante dos 

avanços das novas técnicas fez-se necessário o advento de uma nova lei, (em 

que pesem as alterações introduzidas pela Lei 45/2003) principalmente para 

revisar alguns pontos, como o limite de fecundação de três óvulos e a regra, 

segundo a qual, o destino dos embriões excedentários acumulados em bancos 

antes do ano de 2003 seria decidido pelos casais, podendo ser doados para a 

pesquisa científica, enquanto os armazenados após aquela data deveriam ser 

doados a outros casais ou destruídos.101  

Neste contexto, foi que surgiu a Lei 14/2006. Tal lei permite que 

qualquer mulher, independentemente do estado civil e da orientação sexual, maior 

de 18 anos, com bom estado de saúde e desde que consinta livremente possa 

fazer uso das técnicas de reprodução humana assistida, para fins exclusivos de 

procriação.102 Se a mulher é casada, precisará do consentimento do marido. 

Pode haver a doação de gametas ou embriões, sempre mediante 

contrato gratuito, assegurado o sigilo dos doadores, podendo os filhos assim 

concebidos terem acesso a certos dados do doador, mas não a sua identidade 

civil.  Apenas em casos excepcionais, como o perigo de vida ou para fins 

processuais penais, é que se admite o acesso à identidade civil do doador e sem 

que haja qualquer publicidade, além das partes envolvidas. Outrossim, a 

 
100 SALA, Núria Terribas. Nueva ley de reproduccion asistida. Bioética & Debat: Tribuna abierta del 
Institut Borja de Bioética, n° 45, 2006, p. 1-5.  Disponível em: 
<http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2150932.> Acesso em: 14 jul. 2008. 
101 Idem. 
102 Disposição contida no art. 6° da Lei 14/2006, cujo texto consta do anexo. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2150932
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revelação da identidade do doador não implica, em nenhum caso, determinação 

legal de filiação.103

Os doadores devem ter mais de dezoito anos e devem se submeter a 

um exame genético, não podendo padecer de doenças genéticas ou infecciosas 

transmissíveis, registrando-se suas características num banco de dados. Eles são 

escolhidos pela equipe médica, que devem procurar a maior semelhança com o 

casal encomendante. O número máximo de filhos nascidos a partir de gametas de 

um mesmo doador não deve ser superior a seis. 104

A lei não estabelece limite ao número de óvulos que podem ser 

fecundados em cada ciclo, deixando a critério dos profissionais que devem avaliar, 

em cada caso, a patologia e a situação concreta dos usuários das técnicas, sendo 

permitida, no entanto, a transferência de, no máximo, três embriões ao útero da 

mulher, em cada tentativa de gravidez.  

Quanto à filiação, a lei prevê que serão aplicadas as normas da lei civil, 

salvo as normas específicas nela contidas. Igualmente, estabelece que nem o 

marido nem a mulher podem impugnar a paternidade ou a maternidade dos filhos 

nascidos sob a utilização de tais técnicas, assim como não deve haver qualquer 

menção, no registro civil, a dados que possam inferir que o filho foi fruto da 

utilização das técnicas de reprodução humana assistida. 105  

Permite-se a realização da inseminação post mortem. Entretanto, para 

se reconhecer a filiação do marido ou companheiro falecido em relação ao filho 

nascido após sua morte, exige-se a autorização do uso do material genético, que 

pode ser expressa, manifestada por escritura pública ou testamento, ou 

presumida, se o processo de reprodução já havia se iniciado, com a obtenção de 

embriões, pendentes da transferência para o útero da mulher. A validade da 

autorização é de 12 (doze) meses, contados a partir da data do falecimento. Os 

 
103 Art. 5°, item 5 da lei 14/2006. 
104  Art. 5°, item 6 da Lei 14/2006. 
105 Art. 7°, item 2, da Lei 14/2006. 
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homens que não são casados podem, da mesma forma, autorizar a inseminação 

em relação a uma mulher. 106

O sêmen pode ficar criopreservado em bancos de gametas, enquanto 

viver o doador.  Quanto aos óvulos, o seu congelamento requer autorização da 

autoridade sanitária competente e o prazo de preservação depende da análise de 

especialistas independentes, estranhos ao centro reprodutivo correspondente. 107

Os pré-embriões, sêmen, ovócitos e tecidos ovarianos criopreservados 

poderão ter, mediante autorização, os seguintes destinos: a) utilização pela 

própria mulher ou pelo seu cônjuge; b) doação para fins reprodutivos; c) doação 

para fins de pesquisa e, ainda, é possível destruí-lo quando esgotados os prazos 

de conservação, ou seja, quando a mulher já não mais reúna os requisitos 

necessários para conseguir uma gestação segura. A intervenção nos pré-

embriões, no entanto, deve ter finalidade terapêutica (verificar as doenças 

hereditárias), mas se permite que sejam realizados experimentos visando o 

aperfeiçoamento das técnicas de criopreservação, nos gametas. No caso dos pré-

embriões, no mínimo, a cada dois anos deve haver a renovação do 

consentimento. Se não for possível obtê-la, os embriões ficarão à disposição dos 

centros reprodutivos em que se encontrem criopreservados os quais poderão dar-

lhes quaisquer das destinações acima mencionadas. Importante destacar que não 

há mais um período máximo para congelamento dos embriões, deixando-o a 

critério médico. 108

A pesquisa com pré-embriões é permitida para aperfeiçoamento das 

técnicas de reprodução humana assistida e também para obtenção de células 

tronco embrionárias, desde que o embrião não tenha se desenvolvido por mais de 

quatorze dias a partir da fecundação. 109  

Admite-se o diagnóstico pré-implantacional, porém não somente em 

benefício do próprio embrião, mas também para finalidades terapêuticas para um 

 
106 Art. 9°, itens 1, 2, 3 da Lei 14/2006. 
107 Art. 11, item 3 da Lei 14/2006.  
108 Art. 11, item 6 da Lei 14/2006. 
109 Art. 15 da Lei 14/2006.  
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terceiro. É o caso, por exemplo, de se conceber um filho, através da utilização das 

técnicas de reprodução humana assistida, para salvar outro que padece de 

enfermidade incurável.  

O texto da lei espanhola não contém uma enumeração taxativa das 

técnicas de reprodução humana assistida, deixando a questão em aberto para que 

novas técnicas ou variantes das existentes possam ser testadas, mediante prévia 

autorização da autoridade competente.  

Por sua vez, é proibida a seleção de sexo, se não for por questões de 

doenças ligadas a esta característica, a maternidade de substituição (neste caso, 

havendo violação, sempre será considera mãe aquela que teve o parto) e a 

clonagem reprodutiva e estabelece sanções administrativas para os casos de 

descumprimento da lei. 

A Lei Espanhola é considerada permissiva, de modo que foi objeto de 

questionamento do ponto de vista ético pela Igreja Católica e por estudiosos do 

biodireito, ao argumento de que atenta contra a dignidade humana do embrião. 110 

Entretanto, muito bem salienta a jurista espanhola Nuria Terribas Sala: 

 

[...] Como ultima reflexión, quisiera comentar que el trasfondo de la 
aceptación o condena de muchos estos avances en reproducción asistida 
es siempre el mismo: la discusión sobre el estatuto ético, ontológico y 
jurídico del embrión humano. Si partimos de una configuración del 
embrión como algo intocable desde el mismo momento que se inicia la 
unión del óvulo con el espermatozoide, y que únicamente debe darse em 
su proceso natural sin intervención de la técnica, entonces no existe 
ninguna posibilidad de diálogo ya que todas estas medidas son 
censurables. Si por contra, consideramos que el proceso de la 
reproducción humana debe poder aceptar la intervención de la técnica 
cuando existen dificultades, y que el embrión em el laboratório y antes de 
su implantación merece respeto y protección, pero tiene una categoria y 

 
110 A professora de aspectos humanísticos da bioética da universidade CEU San Pablo e membro 
da Academia Pontífica de Bioética da Espanha, Elena Postigo, entende que a lei espanhola não 
respeita a vida do embrião. Explicou que a partir da teologia moral católica, esta norma é ilícita e 
intrinsecamente ruim porque permite a criação de embriões humanos fora do útero materno, assim 
como sua destruição, seleção e utilização para pesquisa. É ilícita quanto aos fins e aos meios 
utilizados. A catedrática de bioquímica da universidade de Navarra, Natalia Lopez Moratalla 
afirmou que a lei não responde a uma necessidade sanitária, mas foi elaborada de acordo com os 
interesses dos centros reprodutivos para que tenham uma maior clientela e para ampliar as opções 
de seleção.  Salientou que, na verdade, a lei nada tem a ver com a medicina da esterilidade. 
Disponível em: <http://www.aciprensa.com/noticia.php?n=12609>. Acesso em: 14 jul. 2008. 
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un valor próprio, distinto del embrión implantado y ponderable con otros 
valores que puede haber en juego, entonces podríamos hablar de la 
aceptación y de los limites para determinadas técnicas y procesos... Este, 
pues, es un debate que aún no está resuelto ni em Espana ni en el resto 
del mundo, a pesar de que de ello depende la felicidad de muchas 
parejas y también el futuro de la ciência y del conocimiento de muchas 
enfermedades hoy incurables. 111

 

Das disposições desta lei, infere-se a dificuldade de regular a matéria, 

diante de tantas implicações éticas e jurídicas dela decorrentes.  

 

3.2.4 Na Itália 
 

Na Itália, em face da forte influência de Igreja Católica e do Estado do 

Vaticano, restringe-se demasiadamente a aplicação das técnicas de reprodução 

humana assistida.  

Ao contrário da Lei Espanhola, a Lei Italiana sobre reprodução humana 

assistida (Lei n° 40, de 19 de fevereiro de 2004112) é considerada tão restritiva (é a 

mais restritiva da Europa) que parece impedir esse tipo de intervenção.   Inclusive, 

no intuito de flexibilizar tal lei, realizou-se um plebiscito, que não logrou êxito por 

falta do quorum suficiente. 113  

 
111 SALA, Núria Terribas. Nueva ley de reproduccion asistida. Bioética & Debat: Tribuna abierta del 
Institut Borja de Bioética, n° 45, 2006, p. 1-5.  Disponível em: 
<http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2150932.> Acesso em: 14 jul  2008. 
112 Texto da lei constante do anexo. Disponível em:  
<http://www.camera.it/parlam/leggi/04040L.htm>. Acesso em: 10 jul. 2008. 
113 Apenas 25% dos italianos participaram do referendo sobre a modificação da lei sobre 
reprodução assistida e pesquisas envolvendo células tronco no país. Era necessário, para a 
aprovação, um índice de no mínimo 50% da população. O referendo pretendia definir se casais 
que optam pela reprodução assistida poderiam passar a recorrer a bancos de esperma. Além 
disso, o referendo pretendia definir a necessidade de manter limitado a três o número de embriões 
produzidos, que podem ser implantados na mulher sem diagnóstico prévio. Outra questão dizia 
respeito às atuais limitações nas pesquisas envolvendo células-tronco. Atribui-se o fracasso do 
referendo, principalmente,  a intensa campanha movida pela Igreja católica contra reprodução 
assistida  a qual aconselhou a população italiana a ficar em casa ao invés de dar o aval à 
modificação da lei. Disponível em: <http://www.dw-world.de/dw/article/0,,1614985,00.html>. Acesso 
em: 10 jul 2008. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2150932
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A legislação italiana proíbe a doação de esperma, de óvulos, o emprego 

de barriga de aluguel e pesquisas com embriões. Além disso, só permite que 

casais legalmente casados ou que comprovem a estabilidade da relação tenham 

acesso às técnicas de reprodução assistida, mas não têm a possibilidade de 

utilizar doação de esperma nem de óvulo, sendo, desta forma, vedada a 

inseminação heteróloga e a cessão de útero.114    

A lei estabelece que uma vez violada a proibição da realização de 

inseminação heteróloga, o cônjuge daquele que realizou o procedimento com seu 

conhecimento, não pode negar a paternidade. Por outro lado, o doador não 

estabelece qualquer relação de parentesco com o filho proveniente da utilização 

de seu material genético nem será titular de direitos ou obrigações em relação ao 

mesmo.  115

Além disso, embriões resultantes de fertilização assistida não podem ser 

congelados ou usados em pesquisas. Mais grave, a cada procedimento, o médico 

só poderá criar três embriões e todos eles devem ser implantados na mãe, para 

que não haja embriões excedentários, já que a criopreservação de embriões é 

vedada. 116 A título de informação, segundo especialistas o ideal é produzir um 

número três vezes maior de embriões e usá-los à medida que for necessário, para 

que a gravidez tenha sucesso, evitando, assim, que os casais se submetam, a 

cada ciclo, ao mesmo processo que é doloroso e desgastante do ponto de vista 

psicológico. 

Portanto, o direito italiano não estende o direito a procriar artificialmente 

a considerável parcela da população, ao mesmo tempo em que não permite que o 

casal infértil cuja solução seja a inseminação heteróloga possa resolver seu 

problema de fertilidade. Em sendo o seu âmbito de permissibilidade tão restrito, 

torna-se ineficiente sua aplicação.  

Assim, Roberto Satolli define a lei italiana da seguinte forma: 

 
114  Art. 4°, item 3 da Lei 40/2004.  
115 Art. 9°, item 3, da Lei 40/2004. 
116  Art. 14, item 1 da Lei  40/2004. 



        
                                                                            77
 

                                                

[...] La legge italiana sulla procreazione medicalmente assistita è uno 
sgangherato mostro giuridico, e correggerla è una battaglia di civiltà, 
come è stato detto da diverse parti. E' talmente irrazionale che risulta 
difficile capire le motivazioni che dovrebbero sorreggerla, e perciò risulta 
anche arduo controbattere con argomentazioni.117

 

Desta breve análise da legislação estrangeira, extrai-se a influência 

ética e social na elaboração das leis, que a cada dia correm o risco de ficarem 

obsoletas diante das novas técnicas que vem surgindo, mas que, ao mesmo 

tempo, independentemente de seu conteúdo mais aberto ou mais restritivo têm o 

mérito de dar segurança jurídica às relações oriundas da utilização das técnicas 

de reprodução humana assistida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
117  SATOLLI, Roberto. La legge 40, un mostro giuridico, scientifico e morale. Disponível em: 
<http://www.zadig.it/news2005/san/new.php?id=0002>. Acesso em: 14 jul. 2008. 

http://www.zadig.it/news2005/san/new.php?id=0002
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CAPÍTULO 4 A REPERSONALIZAÇÃO DAS RELAÇÕES DE 
FAMÍLIA E SUAS CONSEQUÊNCIAS NA UTILIZAÇÃO DAS 
TÉCNICAS DE REPRODUÇÃO HUMANA ASSISTIDA 

 

4.1 A FAMÍLIA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988: A PRIMAZIA 
DA PESSOA COMO NOVO PARADIGMA  

 
A família, em sua origem patriarcal e calcada no direito de propriedade, 

sempre teve seus aspectos patrimoniais destacados pela maioria das legislações 

civis do ocidente.   No Código Civil Brasileiro de 1916, por exemplo, a maioria dos 

dispositivos relativos ao Direito de Família tratava de relações patrimoniais.  A 

própria distinção entre filhos legítimos e ilegítimos tinha como escopo não proteger 

a família em si, mas o patrimônio. 118

O liberalismo individual que serviu de inspiração para as mesmas tem 

como preponderante a propriedade e os interesses patrimoniais sobre todos os 

direitos privados, inclusive o direito de família. Desta feita, a idéia de família estava 

intimamente ligada ao domínio do pai sobre todos os demais membros e sobre os 

escravos, que tinha o direito de vida e morte sobre todos eles. 119

Com a Constituição Federal de 1988, que consagrou o princípio da 

dignidade humana como fundamento da ordem jurídica, a pessoa passou a ser o 

centro da proteção do direito, acarretando a despatrimonialização e a 

personalização dos institutos jurídicos, em especial, aqueles do Direito de Família. 

Passa-se à valorização do interesse da pessoa humana mais que suas relações 

patrimoniais.   

Sem dúvida, a Carta Magna de 1988 provocou uma transformação 

significativa na sociedade, diante de tantas modificações que introduziu, 

preponderando, dentre elas, o reconhecimento da supremacia da dignidade da 

 
118 LOBO, Paulo Luiz Netto. Direito civil. Famílias. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 8. 
119 Idem, p. 9. 
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pessoa humana, lastreada no princípio da igualdade e da liberdade, impedindo a 

superposição de qualquer instituição à tutela de seus integrantes.120  

Nas palavras de Gustavo Tepedino, a milenar proteção da família como 

instituição, unidade de produção e reprodução dos valores culturais, éticos, 

religiosos e econômicos dá lugar à tutela essencialmente funcionalizada à 

dignidade de seus membros. 121

Desta feita, a família atual não pode ser tutelada em face dos direitos 

patrimoniais que decorrem das relações entre seus membros, posto que, como 

afirma Paulo Lobo, é vincada por outros interesses de cunho pessoal ou humano, 

tipificados por um elemento aglutinador e nuclear distinto: a afetividade. Esse 

elemento nuclear define o suporte fático da família tutelada pela Constituição, 

conduzindo ao fenômeno que denominamos repersonalização. 122

A família, portanto, passa ser vista num contexto de promover a 

dignidade e realizar a personalidade de seus membros, integrando sentimentos, 

esperanças e valores, servindo como alicerce fundamental para o alcance da 

felicidade. 123

O art. 226 da Constituição Federal estabelece: 

 

Art. 226 - A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 

(...) §3° Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável 
entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar 
a sua conversão em casamento.  

§4° Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada 
por qualquer dos pais e seus descendentes. 124

 
 

120 DIAS, Maria Berenice.  Manual de direito das famílias. São Paulo: RT, 2007, p. 39. 
121 TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito Civil. 2 ed. Rio de Janeiro: Renovar, p. 349. 
122 LOBO, Paulo Luiz Netto. A repersonalização das relações de família. Disponível em: 
<www.jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=5201>. Acesso em: 25 fev, 2008.  
123 CHAVES, Cristiano; ROSENVALD, Nelson. Direito das famílias. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 
2008, p. 34. 
124 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Promulgada 
em 5 de outubro de 1988. Código civil, código de processo civil, código comercial legislação civil, 
processual civil e empresarial, constituição federal. Organização do texto: Yussef Said Cahali. 9. 
ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 21-172. 
 

http://www.jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=5201
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Sem dúvida, tal disposição representa um marco no Direito de Família, 

na medida em que se rompe o paradigma da família matrimonial, para se render à 

realidade sociológica, mediante a proteção de outros tipos familiares existentes no 

Brasil e que até então ficavam à margem do sistema jurídico. 

Reconhece, portanto, a Constituição Federal de 1988, expressamente, 

as entidades familiares decorrentes do casamento, da união estável e as 

monoparentais, formadas por qualquer dos pais e seus descendentes. 

Paulo Lobo critica a interpretação dominante do art. 226 da Constituição 

Federal,  no sentido de a proteção do Estado estender-se apenas a estes três 

tipos de entidades familiares, sendo, portanto, numerus clausus. Os que assim 

argumentam, dividem-se quanto à primazia ou não do casamento em face dos 

demais tipos.  Aqueles que defendem a primazia do casamento afirmam que 

quando a Constituição estabelece que a lei facilitará a conversão da união estável 

em casamento, reconhece-se a desigualdade entre tais entidades familiares e a 

superioridade do casamento. Na segunda concepção (igualdade), deve-se 

respeitar o princípio da liberdade de escolha, ou seja, de escolher e constituir a 

entidade familiar que melhor atenda a sua realização pessoal, sem que o Estado 

tenha dito qual é a melhor forma, dentro daquelas reconhecidas. 125

Parte da doutrina, a exemplo do autor supracitado, atualmente defende 

a tese de que interpretando os princípios constitucionais, conclui-se que a 

enumeração dos tipos de entidades familiares é meramente exemplificativa, ou 

numerus apertus.  

Segundo Paulo Lobo, tal entendimento extrai-se da interpretação do art. 

226, §§ 4° e 8° da Constituição Federal, que estabelecem, respectivamente, que a 

família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Deste modo, 

entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por qualquer 

dois pais e seus descendentes e o Estado assegurará a assistência à família na 

pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a 

violência no âmbito de suas relações. A proteção à família sem distinção do tipo 
 

125 LOBO, Paulo Luiz Netto. Direito civil. Famílias. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 58. 
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constitui cláusula geral de inclusão e a utilização da expressão “também” significa, 

igualmente, a inclusão. Os tipos mencionados na Constituição são os mais 

comuns, por isso, merecerem referência expressa. No entanto, são meramente 

exemplificativos, sendo o conceito de família indeterminado e como tal, depende 

de concretização dos tipos na experiência da vida. 126

Na esteira deste raciocínio, Cristiano Chaves e Rosenvald afirmam que 

o texto constitucional em vigor abraça nitidamente uma tipicidade aberta, pois o 

conceito trazido no caput do art. 226 é plural e indeterminado, afirmando 

verdadeira cláusula geral de inclusão. Segundo ele: 

 

[...] A carta magna estabelece em seu preâmbulo que, instituído o Estado 
Democrático, este se destina a assegurar o exercício dos direitos sociais 
e individuais, a liberdade, o bem-estar, a igualdade e a justiça como 
valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem 
preconceitos. Fica claro, portanto, que a interpretação de todo o texto 
constitucional deve ser fincada nos princípios da liberdade e igualdade, e 
despida de qualquer preconceito, porque tem como pano de fundo o 
macroprincípio da dignidade humana, assegurado logo pelo art. 1°, III, 
com o princípio fundamental da República. 127

 

Por conseguinte, se o indivíduo se realiza como pessoa em entidades 

familiares que não as previstas explicitamente na Constituição, como deixá-lo à 

margem da proteção estatal se este mesmo Estado protege, primordialmente, sua 

dignidade? Do ponto de vista da coerência do sistema, só pode prevalecer o 

entendimento da amplitude da proteção estatal em relação às formas de entidades 

familiares existentes, implicitamente previstas na Constituição, fundadas no afeto. 

Há de se ter em consideração que é a pessoa humana, o 

desenvolvimento de sua personalidade, o elemento finalístico da proteção estatal, 

para cuja realização devem convergir todas as normas de direito positivo, em 

particular aquelas que disciplinam o direito de família, regulando as relações mais 

íntimas e intensas do indivíduo no social. 128

 
126 LOBO, Paulo Luiz Netto. Direito civil. Famílias. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 61 
127  CHAVES, Cristiano; ROSENVALD, Nelson. Op. cit.,p. 34. 
128 TEPEDINO, Gustavo. Op. cit p. 328. 
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A família contemporânea é identificada pelo vínculo afetivo que une as 

pessoas com objetivos de vida comuns, gerando o comprometimento recíproco. A 

família de hoje não mais se condiciona ao casamento, ao sexo e a procriação. O 

casamento deixou de ser uma única forma de união afetiva, o contato sexual 

deixou de ser a única forma de procriar e a procriação, por sua vez, não é a 

finalidade primordial da família. 

Assim, esclarece Maria Berenice Dias: 

 

[...] Faz-se necessário ter uma visão pluralista da família, abrigando-se os 
mais diversos arranjos familiares, devendo-se busca a identificação do 
elemento que permita enlaçar no conceito de entidade familiar todos os 
relacionamentos que têm origem em um elo de afetividade, 
independentemente de sua conformação. O desafio dos dias de hoje é 
achar o toque identificador das estruturas interpessoais que permita 
nominá-las como família. Esse referencial só pode ser identificado na 
afetividade.129

 

A aplicação do princípio da dignidade humana, fundante da Constituição 

Federal de 1988 conduz ao entendimento de que a entidade familiar, seja qual for 

sua espécie, prevista explícita ou implicitamente no texto constitucional, merece 

total proteção do Estado, como forma de tornar possível a realização do individuo 

como ser e da sua própria dignidade, perante a sociedade em que vive. 

 

4.2 O DIREITO À PROCRIAÇÃO ASSISTIDA COMO UMA DAS 
FACES DO DIREITO AO PLANEJAMENTO FAMILIAR 
 

A Constituição Federal de 1988, no art. 226, § 7° estabelece o seguinte: 

 

Art. 226 – A família, base da sociedade, tem especial proteção do 
Estado. 

[...] 

 
129 DIAS, Maria Berenice. Op. cit., p.41. 
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§7° 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 das 
instituições oficiais ou privadas.” 130

 

Dentre as faces do planejamento familiar, tem-se o direito do casal 

decidir se deseja ter filhos, quantos filhos pretende ter e o espaçamento dos 

nascimentos, sem que haja qualquer interferência do Estado. Representa, 

portanto, o próprio princípio da liberdade nas relações de família. Tal liberdade, no 

entanto, no âmbito do planejamento familiar é uma liberdade responsável, posto 

que os indivíduos devem levar em consideração os direitos do filho que vai nascer, 

seus deveres para com eles e o bem comum.   

Impende ressaltar que a Constituição não faz nenhuma menção às 

famílias formadas pelo emprego das técnicas de reprodução humana assistida, 

em distinção à procriação natural.  

Se se garante o direito de formar uma família, através da concepção 

natural, há de se reconhecer o direito daqueles que, por razões médicas, não 

podem procriar naturalmente, a também formarem uma família. Nesta linha, o 

direito a constituir família inclui o direito de procriar, inclusive artificialmente.  

Para regulamentar o §7° do art. 226 da Constituição Federal  adveio a 

Lei n° 9263/96, que estabelece, no art. 1°, que o planejamento familiar é direito de 

todo cidadão e, no art. 2° define-o como conjunto de ações de regulação da 

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

prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal.  Por sua vez, como garantia do 

direito à procriação, o art. 9° da referida lei dispõe que serão oferecidos pelo SUS, 

para o exercício do direito ao planejamento familiar, a utilização de todos os 

 
130 BRASIL, Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Promulgada 
em 5 de outubro de 1988. Código civil, código de processo civil, código comercial legislação civil, 
processual civil e empresarial, constituição federal. Organização do texto: Yussef Said Cahali. 9. 
ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 21-172.  
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métodos e técnicas de concepção e contracepção cientificamente aceitos e que 

não coloque em risco a vida e a saúde das pessoas. 131  

Reconhece-se, pois, que a infertilidade é um problema de saúde e é 

direito do cidadão o seu tratamento. Entretanto, ainda são poucos os hospitais do 

Sistema Único de Saúde – SUS, como já foi dito, que oferecem tais serviços. 

Infere-se, portanto, que o direito à utilização das técnicas de reprodução 

humana assistida não é absoluto, pois encontra seus limites na vida das pessoas, 

em especial, da futura criança assim concebida.   

Assim, todos têm direito à concepção e a descendência, podendo 

exercê-la por via do ato sexual ou fertilização assistida, em caso de infertilidade. O 

casal estéril tem direito à filiação por meio da reprodução assistida desde que isso 

não venha a colocar em risco a saúde da paciente e do descendente. 132

Olga Krell, no entanto, faz a seguinte ponderação: 

 

[...] Isto, entretanto, não significa que essa interpretação deve ser 
estendida a qualquer tipo de técnica de reprodução assistida. Assim, 
parece duvidoso permitir o uso da fecundação artificial homologa ou 
heteróloga simplesmente pela recusa da pessoa à utilização dos meios 
naturais de reprodução. Nesse contexto, a posição extremada seria a 
aceitação de um direito de recusar a reprodução natural que se 
expressaria no direito à contracepção e até num direito a recorrer 
aleatoriamente à reprodução medicamente assistida.133

 

Reconhecido, pois, o direito ao planejamento familiar, que inclui o direito 

de procriar, inclusive artificialmente, indaga-se se as pessoas podem valer-se de 

tais técnicas para constituir qualquer espécie de núcleo familiar, reconhecendo-se 

 
131 BRASIL. Lei n° 9263, de 12 de janeiro de 1996.  Regula o §7° do art. 226 da Constituição 
Federal, que trata do planejamento familiar, estabelece penalidades e dá outras providencias. 
Publicada no Diário Oficial da União de 15 de janeiro de 1996. Códigos civil, comercial, processo 
civil, Constituição Federal. Obra coletiva de autoria da Editora Saraiva com a colaboração de 
Antonio Luiz de Toledo Pinto, Márcia Cristina Vaz dos Santos Windt e Lívia Céspedes.  3. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2007, p. 1091-1094. 
132 DINIZ, Maria Helena. O estado atual do biodireito. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 137. 
133 KRELL, Olga Jubert. Reprodução humana assistida e filiação civil. Curitiba: Juruá, 2007, p. 
105.  
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a filiação em relação às mesmas, sejam de sexo diversos ou do mesmo sexo do 

parceiro. 

 

 

4.2.1 A utilização das técnicas de reprodução humana assistida 
para constituição de famílias monoparentais 
 

As famílias monoparentais, segundo a Constituição Federal, são 

aquelas formadas por qualquer dos pais e seus descendentes. Note-se que o 

texto constitucional não distingue as causas da monoparentalidade, de forma que 

esta pode se edificar por vontade unilateral, como também por fatos alheios à 

vontade dos pais, como nos casos de falecimento, separação de fato ou judicial, 

divórcio. 134  dissensões afetivas, fatores de ordem econômica, com o temor pela 

perda de benefícios previdenciários, mães solteiras, relações concubinárias135 

Não importam as causas da monoparentalidade, nem a sua estrutura, pois, de 

qualquer modo, as famílias monoparentais se unificam numa realidade. 136

O número de famílias monoparentais cresceu vertiginosamente no 

Brasil, principalmente aquelas formadas por mulheres com seus filhos. A 

revolução sexual  fez com que diminuísse a cobrança, que começava desde cedo, 

para que a mulher contraísse núpcias. Por outro lado, a disseminação do uso dos 

métodos anticoncepcionais possibilitou a dissociação da maternidade do 

casamento, surgindo o fenômeno das chamadas produções independentes. 137

Optar por manter-se solteiro passou a ser cada vez mais comum entre 

pessoas de alto poder aquisitivo, seja por razões pessoais ou profissionais.  

 
134 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Direito de família brasileiro: introdução-abordagem 
sob a perspectiva civil-constitucional. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2001, p. 44-45.  
135 MADALENO, Rolf. Curso de direito de família. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 7.  
136 COSTA, Demian Diniz da. Reconhecimento jurídico e situação fática das famílias 
monoparentais no Brasil. In BRAUNER, Maria Claudia Crespo (Org). O direito de família 
descobrindo novos caminhos. Canoas: La sale, 2001, p. 156. 
137 DIAS, Maria Berenice. Op, cit. p. 195.  
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Estas famílias monoparentais, inegáveis na realidade brasileira, 

receberam proteção explícita na Constituição Federal. Ainda assim, a família 

monoparental decorrente da utilização das técnicas de reprodução humana 

assistida tem gerado controvérsias. A maioria dos países é contrária a tal 

utilização, cujo direito é somente admitido aos casais, pelo fato de a criança já 

nascer sem pai.  138 Releva-se, assim, o melhor interesse da criança. 

Eduardo Leite defende que as famílias monoparentais protegidas pela 

Constituição são aquelas que assim se tornaram por força das circunstâncias, em 

face do divórcio, do abandono, etc, não por ato de vontade de ser originariamente 

monoparental, mas que eram, inicialmente, famílias “normais”, ou seja, formadas 

pelo pai, mãe e filhos. Ainda argumenta: 

 
 [...] Ademais, a constituição brasileira silenciou quanto ao direito a se ter 
filhos. Mas garantiu a inviolabilidade do direito à vida (art. 5°) elegendo 
como dever do Estado assegurar à criança, com absoluta prioridade, o 
direito à convivência familiar, colocando-a a salvo de qualquer forma de 
discriminação (art. 227). O direito à convivência familiar, certamente, não 
ocorrerá junto a uma mulher solteira, nem tampouco, junto a casais 
homossexuais (...) constituindo-se o desenvolvimento cientifico da 
procriação medicamente assistida  unicamente como forma de resolver 
um projeto parental e nunca um projeto impessoal.139

 

Argumenta-se, também, que as crianças teriam o direito de se 

desenvolver em um ambiente familiar “normal”, que segundo Olga Krell, seria 

aquilo que é socialmente predominante segundo as regras de comportamento 

familiar. 140 Na esteira deste entendimento, Eduardo Leite afirma que toda criança 

tem direito ao convívio familiar, tanto de pai como de mãe, sendo a identificação 

 
138 WELTER, Belmiro Pedro. Igualdade entre as filiações biológica e socioafetiva. São Paulo: 
RT, 2003, p. 214.  
139 LEITE, Eduardo de Oliveira. Procriações artificiais e o direito. Aspectos médicos, religiosos, 
psicológicos, éticos e jurídicos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, p. 354.  
140 KRELL, Olga Jubert Gouveia. Reprodução humana assistida e filiação civil. Curitiba: Juruá, 
2007, p. 115.  
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paterna e materna fundamental ao desenvolvimento normal dos seres humanos, 

segundo atesta a psiquiatria. 141  No mesmo sentido, Maria Helena Machado: 

 

[...] Mas, mesmo que se reconheça o direito de homens e mulheres 
solteiros de recorrerem a inseminação ou fecundação artificial, em 
primeiro lugar, é necessário que se reconheça o direito do filho de ter um 
pai e uma mãe. Por essa razão, faz-se necessário exigir como postura 
ética que a criança concebida através dos meios artificiais, tenha a 
segurança do biparentesco, para que possa desenvolver-se 
plenamente.142  

 

Segundo Marciano Vidal não se deve admitir a utilização da Fertilização 

in vitro fora do matrimonio nem por mulheres sozinhas (solteiras ou viúvas), pois o 

filho não é um bem útil que está a serviço e desejos ou interesse do progenitor; 

pelo contrário, é um valor por ele mesmo e a maternidade/paternidade está em 

função do filho. 143

Dessa forma, poderia haver um conflito de direitos fundamentais, de um 

lado o direito da criança de se originar numa família hetero-parental e, de outro, 

um possível direito de formação de uma família monoparental. Assim, é que 

alguns defendem a limitação do uso das técnicas de reprodução humana assistida 

aos casos de indicação médica, com base no direito à saúde.  

No entanto, não se pode deduzir que o interesse da criança, que 

sempre deve ser preponderante, seja contrariado com a adoção das técnicas de 

reprodução humana biotecnológicas, pelo que ela pode fazer parte de uma família 

monoparental, já que não será nem mais nem menos problemática do que é uma 

criança que vem ao mundo pelo modo natural, pois ela também fará parte de uma 

 
141 LEITE, Eduardo de Oliveira. O Direito, a ciência e as leis da Bioética. In SANTOS, M. Celeste 
Cordeiro L. (org). Biodireito: ciência da vida, os novos desafios. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2001, p. 114.  
142 MACHADO, Maria Helena. Reprodução humana assistida – controvérsias éticas e 
jurídicas. Curitiba: Juruá, 2006, p. 123 
143 Idem, p. 125. 
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sociedade composta por seres humanos tão problemáticos e complexos, mas 

igualmente tão esperançosos no futuro. 144  

Outrossim, absurdo é se falar em família normal, nos dias de hoje, como 

sendo aquela formada pelo pai, pela mãe  e pelos filhos que talvez seja a mais 

comum, mas não a exclusivamente “normal”,  notadamente em face da pluralidade 

de entidades familiares e na preocupação com a pessoa em si, na busca de sua 

realização pessoal, em sua concepção mais humanística, seja qual for o tipo de 

entidade que ela integre. É, no mínimo, uma visão discriminatória.   

Efetivamente, o que se deve ter em conta é se o genitor isolado fornece 

todas as condições necessárias para que o filho se desenvolva com dignidade e 

afeto, de forma que não pode considerar que a utilização das técnicas de 

reprodução humana assistida para formação da família monoparental, de 

antemão, não atenda ao interesse da criança. 145

Ademais, segundo Maria de Fátima Freire de Sá, está comprovado que 

o filho não tem seu desenvolvimento prejudicado por ter sido gerado por 

inseminação artificial. 146

Para Gama, sempre existe a possibilidade de a pessoa sozinha ter um 

projeto parental que atenda perfeitamente aos interesses da criança.147

A família hoje é voltada para o desenvolvimento da personalidade de 

seus membros e sua realização pessoal.  

Cumpre destacar que o Estatuto da Criança e do Adolescente permite a 

adoção unilateral, de forma que não há justificativa plausível dentro do 

ordenamento jurídico pátrio para vedar que pessoas solteiras se submetam às 

 
144  BRAUNER, Maria Claudia Crespo. A monoparentalidade projetada e o direito do filho à 
biparentalidade. Porto Alegre: Themis, 1998, p. 137-153, 
145 Idem, p. 147-154.  
146 SÁ, Maria de Fátima Freire de. Monoparentalidade e o biodireito. In PEREIRA, Rodrigo da 
Cunha (coord). Anais do IV Congresso Brasileiro de Direito de Família. Afeto, ética e família e o 
novo Código Civil brasileiro. Belo Horizonte: Del Rey, 2004, p. 438.  
147 GAMA, Guilherme C.  Nogueira da. A nova filiação. Rio de Janeiro/São Paulo: Renovar, 2003, 
p. 722.   
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técnicas de reprodução humana assistida. A Constituição protege a família 

monoparental já constituída e também a que se pretende constituir. 148  

Ressalte-se que o próprio Código Civil, ao permitir a inseminação 

artificial homóloga post mortem admite a utilização de tal técnica para formação da 

família monoparental (art. 1597). Se quando da concepção o marido já estiver 

morto, a mulher vai constituir, por ato de vontade, uma família monoparental, 

mediante a inseminação artificial com sêmen congelado de seu marido morto, 

vindo daí sua prole.  

Por sua vez, a Resolução n° 1.358/92, do Conselho Federal de Medicina 

permite a utilização da técnica por mulheres solteiras, desde que firmem 

documento de consentimento informado. O projeto de Lei do Senado n° 90/1999, 

no 1° Substitutivo limita, no art. 1°, o direito à utilização das técnicas de 

reprodução humana assistida aos cônjuges e ao homem e à mulher em união 

estável. Por sua vez, o 2° Substitutivo, estende tal direito às mulheres solteiras, na 

esteira do que estabelece a Constituição Federal no tocante às famílias 

monoparentais. 

Por conseguinte, tendo em vista o reconhecimento da família 

monoparental como digna de proteção e em face do princípio da igualdade não se 

afigura uma interpretação coerente com o sistema negar o uso de técnicas de 

procriação assistida às pessoas solteiras. Ademais, o planejamento familiar é 

direito constitucionalmente assegurado, não havendo colisão, neste caso, com o 

princípio do melhor interesse da criança, que não corresponde, necessariamente, 

ao seu crescimento e desenvolvimento em famílias tradicionais.  

 

 
148 LOBO, Paulo Luiz Netto. Direito civil. Famílias. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 68. 
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4.2.2 A utilização das técnicas de reprodução humana assistida 
por casais homossexuais 

 
Conforme já dito linhas atrás, a interpretação constitucional 

principiológica conduz à proteção integral de todas as formas de família, previstas 

explícita ou implicitamente na Constituição, já que a enumeração realizada pela 

norma fundamental é meramente exemplificativa e tendo em vista, precipuamente, 

o princípio base do Estado Democrático de Direito que é a dignidade humana.   

Na medida em que a família ganhou uma dimensão mais ampla, 

calcada na busca da realização pessoal de seus membros e da dignidade dos 

mesmos, não há mais como não se admitir a proteção das famílias homoafetivas.  

Com efeito, a partir da cláusula inclusiva do art. 226 da Lei Maior, cujo 

alicerce é a proteção à pessoa humana, sobreleva afirmar e a compreensão das 

uniões homoafetivas como núcleos familiares. 149

Entretanto, tal entendimento ainda não é aceito pela maior parte da 

doutrina e da jurisprudência brasileiras, segundo as quais nem as normas 

constitucionais nem as infraconstitucionais tutelam a união homossexual como 

entidade familiar, sendo apenas ponto pacífico que a relação contínua, pública e 

duradoura entre pessoas do mesmo sexo é hábil a produzir efeitos patrimoniais, 

nos limites de uma sociedade de fato.  

Maria Helena Diniz, por exemplo, sustenta que a Constituição Federal 

não reconheceu com família as uniões homossexuais. 150

Já para Carlos Roberto Gonçalves, as uniões homossexuais seriam 

juridicamente inexistentes, tendo em vista que pressupõem a diversidade de 

sexo.151  

 
149 CHAVES, Cristiano e ROSENVALD, Nelson. Direito das famílias. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 
2008, p. 54. 
150 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. . V.  5. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 11. 
151 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro. V. VI. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 34.  
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Silvio Venosa entende que no atual estágio legislativo e histórico da 

nação, a chamada sociedade homoafetiva não pode ganhar status de proteção 

como entidade familiar. Destarte, enquanto não houver aceitação social majoritária 

das uniões homoafetivas em nosso país, que se traduza em uma possibilidade 

legislativa, as uniões de pessoas do mesmo sexo devem gerar apenas reflexos 

patrimoniais relativos às sociedades de fato. 152  

No campo jurisprudencial, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio 

Grande do Sul foi o pioneiro e é um dos poucos no Brasil que já vem 

reconhecendo em suas decisões a natureza familiar das relações homoafetivas. 

Em 1999, no julgamento do Agravo de Instrumento n° 599075496, sendo Relator o 

Desembargador Breno Moreira Mussi, definiu-se a competência dos juizados 

especializados da família para apreciar as uniões homoafetivas. Já no ano 2001, 

essa mesma corte reconheceu a união de pessoas do mesmo sexo como entidade 

familiar, deferindo o direito de herança ao parceiro.  153

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, várias questões patrimoniais 

– pensão, partilha de bens etc. – envolvendo casais homossexuais já integram a 

sua jurisprudência. O primeiro caso apreciado no Superior Tribunal de Justiça foi 

apreciado quando do julgamento do Recurso Especial n° 148.897-MG, de relatoria 

do Ministro Ruy Rosado de Aguiar, em 1998, quando se decidiu que, em caso de 

 
152   VENOSA, Silvio de Sávio. Direito civil. Direito de família. São Paulo: Atlas, 2008, p. 409. 
153. A decisão do referido Agravo tem a seguinte ementa: Relações homossexuais – competência 
para julgamento de separação de sociedade de fato dos casais formados por pessoas do mesmo 
sexo. Em se tratando de situações que envolvam relações de afeto, mostra-se competente para 
julgamento da causa um das varas de família, à semelhança das separações ocorridas entre 
casais heterossexuais. Agravo provido” Quanto ao direito à herança, cita-se o acórdão da 
Apelação Cível n° 70001388982, sendo Relator o. Desembargador José Carlos Teixeira Giorgis,  
cuja ementa se transcreve: “união homossexual – reconhecimento – partilha do patrimônio – 
meação – paradigma. Não se permite mais o farisaísmo de desconhecer a existência de uniões 
entre pessoas do mesmo sexo e a produção de efeitos jurídicos derivados dessa relações 
homoafetivas. Embora permeadas de preconceitos, são realidades que o Judiciário não pode 
ignorar, mesmo em sua natural atividade retardatária. Nelas remanescem conseqüências 
semelhantes às que vigoram nas relações de afeto, buscando-se sempre a aplicação da analogia e 
dos princípios gerais do direito, relevados sempre os princípios constitucionais da dignidade 
humana e da igualdade. Desta forma, o patrimônio havido na constância do relacionamento deve 
ser partilhado como na união estável, paradigma supletivo onde se debruça a melhor 
hermenêutica”. Apelação provida em parte, por maioria, para assegurar a divisão do acervo entre 
os parceiros. In DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2007, p. 189. 
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separação de casal homossexual, o parceiro teria direito de receber metade do 

patrimônio obtido pelo esforço comum, considerando a existência de uma 

sociedade patrimonial. 154

No julgamento do Recurso Especial n° 395804-RS, aquela Corte 

reconheceu o direito de o parceiro receber a pensão por morte do companheiro 

falecido, já que a Constituição Federal não teria excluído dos efeitos 

previdenciários, os relacionamentos homoafetivos, havendo lacuna na lei, a qual 

deveria ser suprida por outras fontes do direito.155

Em outra decisão (Recurso Especial n° 773.136-RS156.), o Superior 

Tribunal de Justiça manteve decisão proferida contra a Caixa Econômica Federal, 

considerando permitida a inclusão de companheiro, do mesmo sexo, como 

dependente de plano de saúde, sendo relator o Ministro Humberto Gomes de 

Barros, o qual ressaltou que a opção ou condição sexual não diminui direitos e 

muito menos, a dignidade da pessoa humana. 157

Recentemente, em 02/09/2008, o Superior Tribunal de Justiça admitiu a 

possibilidade de reconhecimento de união estável entre homossexuais. Trata-se 

do caso em que um agrônomo brasileiro e um professor canadense, legalmente 

casados no Canadá, buscaram, na Justiça do Rio de Janeiro, o reconhecimento 

de sua união estável, como o objetivo de obter visto permanente no Brasil. Em 

primeira instância (4ª Vara de Família de São Gonçalo), o processo foi extinto sem 

apreciação do mérito, decisão esta confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado 

do Rio de Janeiro, ao fundamento de haver impossibilidade jurídica do pedido. O 

Ministro Relator do processo, Antônio de Pádua Ribeiro, entendeu ser possível a 

 
154 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso Especial n° 148.897-MG. 4ª Turma. Relator: 
Ministro Ruy Rosado Aguiar. Decisão unânime. Brasília, 20.02.2998, DJ de 06.04.1998. Disponível 
a partir de: <www.stj.jus.br> Acesso em 14 abr. 2008 
155 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 6ª Turma. Recurso Especial n° 395804-RS. Relator 
Ministro Ruy Rosado Aguiar. Decisão unânime. Brasília, 18.04.2002, DJ de 21.10.2002. Disponível 
a partir de: <www.stj.jus.br> Acesso em: 14 abr.2008 
156 SUPERIOR TIBRUNAL DE JUSTIÇA. 3ª Turma. Recurso Especial n° 773.136-RS. Relatora 
Ministra Nancy Andrighi. Decisão Unânime. Brasília, 10.10.2006, DJ 13.11.2006. Disponível a partir 
de: <www.stj.jus.br> Acesso em: 14 abr.2008 
157 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 3ª Turma. Recurso Especial n° 238.715-RS, Relator 
Ministro Hamilton Carvalhido. Decisão unânime. Brasília,  07.03.06, DJU 2.10.06, p.263. Disponível 
a partir de: <www.stj.jus.br>. Acesso em: 14 abr. 2008. 

http://www.stj.jus.br/
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apreciação do pedido, ao argumento de que a legislação não traz nenhuma 

proibição legal expressa. A decisão foi tomada por três votos a dois, vencidos os 

Ministros Fernando Gonçalves e Aldir Passarinho Junior, segundo os quais a 

Constituição Federal é clara ao reconhecer a união estável como aquela formada 

por pessoas de sexos diversos. 158 Não houve, na verdade, o reconhecimento da 

união, mas apenas a possibilidade ser apreciado o mérito da questão. 

Outrossim, embora a decisão não tenha sido unânime, percebe-se que 

já houve uma atenção, por parte do Poder Judiciário,  às mudanças de valores 

culturais, fazendo prevalecer a pessoa em si, independentemente de sua 

orientação sexual.  

No âmbito legislativo, tramita no Congresso Nacional o Projeto de Lei n° 

1151, de 1995, de autoria de Marta Suplicy, que visa reconhecer a união civil entre 

pessoas do mesmo sexo, que provocou inúmeras discussões, não tendo 

avançado em face das pressões da bancada evangélica.   

Para o Direito de Família, o fundamento jurídico das entidades familiares 

baseia-se no afeto. Presente a afetividade, no contexto constitucional atual, não se 

pode relegar os casais homossexuais aos ditames dos direitos obrigacionais.  

Outrossim, ainda que a Constituição não tenha feito menção expressa à 

união homoafetiva como entidade familiar, em face dos princípios da dignidade 

humana, da igualdade substancial, da não discriminação, inclusive por opção 

sexual e do pluralismo familiar,  princípios estes basilares do ordenamento jurídico 

pátrio, conduzem a considerá-la como tal, considerando a unidade e coerência do 

sistema jurídico 

Importante destacar que, de certa forma, já se pode dizer que surgiu o 

primeiro diploma legal, a nível federal, que reconhece as uniões homossexuais 

como entidade familiar.  É a Lei n° 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) que 

reconhece as uniões homossexuais baseadas no afeto, como entidade familiar, ao 

 
158Disponível a partir de: <http:\\www.stj.gov.br>. Acesso em: 22 set. 2008. 

http://www.stj.gov.br/
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estabelecer que as relações pessoais  as quais se dispensa proteção independem 

da orientação sexual. 159

Neste sentido, Cristiano Chaves e Rosenvald concluem o seguinte: 

 

[...] O reconhecimento da união homoafetiva dentro do Direito de Família 
é imperativo constitucional, não sendo possível violar a dignidade do 
homem, por apego absurdo a formalismos legais.  Pensar o contrário 
significa negar as pessoas humanas seus direitos fundamentais e a sua 
própria dignidade. 160

 

Ora, partindo de tal premissa, reconhecida a união homoafetiva como 

entidade familiar, os efeitos típicos de uma relação de família serão completos, 

inclusive o direito ao planejamento familiar. 

Neste contexto, no campo da adoção, embora o art. 1622 do Código 

Civil em vigor estabeleça que ninguém pode ser adotado por duas pessoas, salvo 

se forem marido e mulher, ou viverem em união estável, já se vem admitindo a 

sua concretização por casais homossexuais.  

Defende-se que o foco da adoção e o princípio do melhor interesse da 

criança e do adolescente, ao qual se associa o princípio da igualdade das 

pessoas, devendo ser afastada qualquer discriminação, pois existem várias 

 
159 BRASIL. Lei n° 11.340, de 07 de agosto de 2006.  Cria mecanismos para coibir a violência 
domestica e familiar contra a mulher, nos termos do §8° do art. 226 da Constituição Federal, da 
Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da 
Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe 
sobre a criação dos Juizados de Violência Domestica e Familiar contra a Mulher; altera o Código 
de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras providencias. . 
Publicada no Diário Oficial da União de 08 de agosto de 2006. Códigos civil, comercial, processo 
civil, Constituição Federal. Obra coletiva de autoria da Editora Saraiva com a colaboração de 
Antonio Luiz de Toledo Pinto, Márcia Cristina Vaz dos Santos Windt e Lívia Céspedes.  3. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2007, p. 1539-15471091-1094. O art. 5° da Lei estabelece: para os efeitos desta 
lei, configura violência domestica e  familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no 
gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou 
patrimonial: I – no âmbito da unidade domestica, compreendida como o espaço de convívio 
permanente das pessoas;  II – no âmbito da família, compreendida como comunidade formada por 
indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por 
vontade expressa; III – em qualquer relação intima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha 
convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Parágrafo único: As relações 
pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual. . 
160 FARIAS, Cristiano Chaves de e ROSENVALD, Nelson. Direito das Famílias. Rio de Janeiro: 
Lúmen Júris, 2008, p. 60. 
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formas de organização familiar, que não se restringem às relações entre pessoas 

do sexo oposto 161.  A título de exemplo, cita-se o seguinte acórdão, cuja ementa 

segue transcrita: 

 

Adoção. Casal formado por duas pessoas do mesmo sexo. Possibilidade. 
Reconhecida como entidade familiar, merecedora de proteção estatal, a 
união formada por pessoas do mesmo sexo, com características de 
duração publicidade, continuidade e intenção de constituir família, 
decorrência inafastável é a possibilidade de que seus componentes 
possam adotar. Os estudos especializados não apontam qualquer 
inconveniente em que crianças sejam adotadas por casais 
homossexuais, mais importando a qualidade do vinculo e do afeto que 
permeia o meio familiar em que serão inseridas e que as liga aos seus 
cuidadores. É hora de abandonar de vez preconceitos e atitudes 
hipócritas desprovidas de base científica, adotando-se uma postura firme 
de defesa da absoluta prioridade que constitucionalmente é assegurada 
aos direitos das crianças e dos adolescentes. Caso em que o laudo 
especializado comprova o saudável vínculo existente entre as crianças e 
as adotantes. 162

 

Este assunto, no entanto, está longe de ser pacificado, através de 

legislação, em face dos mais amplos aspectos (religiosos, psicológicos, jurídicos, 

etc) cuja discussão envolve.  

Evidentemente que aqueles que não admitem a adoção por casais 

homossexuais não aprovam a utilização das técnicas de reprodução humana 

assistida pelos mesmos, no intuito de formar uma família com caracteres 

biológicos de pelo menos um dos parceiros. Débora Vanessa Caus Brandão, por 

exemplo, afirma que os homossexuais não formam uma família, por mais intensa 

que possa transparecer a sua realização afetiva, posto que não conseguem imitar 

a relação parental. 163

Paulo Lobo, por sua vez, ressalta que pesquisas científicas têm 

concluído que a orientação sexual dos pais não importa para o desenvolvimento 

 
161 MADALENO, Rolf. Curso de direito de família.  Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 499. 
162 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. 7ª Câmara. Apelação Cível 
n° 70013801592. Relator  Des. Luiz Felipe Brasil Santos. Decisão unânime. Porto Alegre, 5.4.06, 
DJRS 12.4.06. Disponível a partir de:< www.tj.rs.gov.br>. Acesso em: 20 mar 2008. 
163 BRANDÃO, Débora Vanessa Caus. Parcerias homossexuais. Aspectos jurídicos. São Paulo: 
RT, 2002, p. 90.  

http://www.tj.rs.gov.br/
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da criança e cita estudo realizado nos Estados Unidos com oitenta e oito 

adolescentes, dos quais quarenta e quatro viviam com casais de mulheres e 

quarenta e quatro com casais heterossexuais, não tendo sido constatada 

diferenças entre os mesmos, no tocante a aspectos como auto-estima, rendimento 

escolar e integração.164

Para Maria Berenice Dias, a preferência sexual não deve servir como 

critério para se admitir ou não a formação de uma família com filhos, sob pena de 

se infringir o sagrado cânone do respeito à dignidade humana, que conduz à 

vedação de qualquer forma de desigualdade e discriminação.165  

Na esteira do reconhecimento das uniões homoafetivas como entidades 

familiares com todos os direitos e obrigações inerentes as relações de família, 

inclui-se, assim, o direito ao planejamento familiar, também através das técnicas 

de reprodução humana assistida.  Não pode ser ignorado que mulheres lésbicas 

se valem da inseminação artificial para ter filhos de doadores anônimos e que 

homossexuais fazem uso de úteros alugados para sua realização paterno-filial. 166

Por outro lado, vem se reconhecendo o direito de procriar como direito 

de personalidade, inserido no direito fundamental à intimidade privada. Sanchez 

considera que o direito à intimidade pessoal e familiar  diz respeito às decisões do 

sujeito que afetam suas relações pessoais com outros, inclusive se deseja procriar 

e quando quer procriar. Ressalta que embora o direito a reprodução não faça 

parte do conteúdo essencial do direito fundamental à intimidade, por ser um ato de 

liberdade, o reconhecimento do direito evitaria intromissões na vida privada do 

sujeito, inclusive quanto às decisões relativas à reprodução humana, natural ou 

artificial.167

Segundo Olga Krell : 

 

 
164 LOBO, Paulo Luiz Netto. Direito civil. Famílias. São Paulo: Saraiva, 2008, p 69-70 
165 DIAS, Maria Berenice. Disponível em: < www.mariaberenice.com.br>. Acesso em 03 mar. 2008. 
166 MADELENO, Rolf. Op cit, p. 500. 
167 SANCHEZ, Yolanda Gómez. El derecho a la reproduccion humana. Madrid: Sérvicio 
publicaciones da Universidad Complutense, 1994, p. 54. 

http://www.mariaberenice.com.br/


        
                                                                            97
 

                                                

[...] pode-se afirmar que o desejo compreensível de gerar seus próprios 
filhos com o fito de constituir uma família, com prole, aliado ao 
planejamento familiar adequado às necessidades do casal, é fato 
elementar que justifica o pretenso direito fundamental à reprodução 
assistida. 168

 

Por conseguinte, ainda que não se reconheça a união homoafetiva 

como entidade familiar, digna do direito ao planejamento familiar, em se tratando o 

direito de procriar, (direito à intimidade privada e familiar), direito fundamental, 

qualquer pessoa, independentemente de sua orientação sexual, pode se utilizar 

das técnicas de reprodução humana assistida para concretizar tal direito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
168 KRELL, Olga Jubert. Reprodução humana assistida e filiação civil. Princípios éticos e 
jurídicos. Curitiba: Juruá, 2007, p. 109. 
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CAPÍTULO 5  A FILIAÇÃO DECORRENTE DA UTILIZAÇÃO DAS 
TÉCNICAS DE REPRODUÇÃO HUMANA ASSISTIDA SOB A ÓTICA 
DO PROCESSO DE DESBIOLOGIZAÇÃO 

 

5.1 OS CRITÉRIOS DETERMINANTES DA FILIAÇÃO: O 
ENFRAQUECIMENTO DO BIOLOGISMO COMO CRITÉRIO 
PREPONDERANTE  

 

Até bem pouco tempo, reconhecia-se no Direito Brasileiro apenas a 

família oriunda do casamento, a chamada família legítima e apenas os filhos 

nascidos de relação matrimonial eram protegidos.  

O casamento acarretava para a filiação uma paternidade jurídica, na 

medida em que se estabelecia a presunção de que os filhos havidos na constância 

do casamento eram do casal, desprezando-se a verdade real.  O pai, portanto, era 

o marido da mãe. 169 Tal presunção ocorria por apenas se admitir a procriação no 

seio do casamento, tanto que aqueles que nascessem de relação extra 

matrimonial não eram merecedores de proteção e denominados ilegítimos.  

Com a Constituição Federal de 1988 e o reconhecimento de novas 

entidades familiares, consagrou-se o princípio da igualdade entre os filhos, 

independentemente de sua origem, proibindo-se qualquer designação 

discriminatória, positivando-se o princípio da proteção integral da criança e do 

direito à convivência familiar.   

A nova família brasileira passa a priorizar os laços afetivos. A troca de 

afeto, de cuidado e a solidariedade entre os membros como meio de se realizarem 

como pessoa humana adquire mais relevância do que o tipo de entidade familiar 

(matrimonial, monoparental, homoafetiva, etc) no qual tal realização se 

concretizará. Portanto, seja qual for a espécie de entidade familiar, o individuo é o 

 
169 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, 
p. 317. 
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centro em torno do qual gravitam todos os direitos, a fim de que a pessoa se 

realize sentimentalmente no grupo  familiar em que está inserida.  

A paternidade e a maternidade passam a ter um significado mais 

profundo do que a verdade biológica, onde o zelo, o amor filial e natural dedicação 

ao filho revelam uma verdade afetiva, uma paternidade que vai sendo construída 

pelo livre desejo de atuar em interação paterno-filial, formando verdadeiros laços 

de afeto que nem sempre estão presentes na filiação biológica, até porque a 

paternidade real não é a biológica, e sim cultural, fruto dos vínculos e das relações 

de sentimento que vão sendo cultivados durante a convivência com a criança.  170  

Aliás, o afeto é a matéria-prima fundamental nas relações de filiação, de 

intensidade variável, contudo constante, oxigênio e sobrevida que responde pela 

adequada formação moral e psíquica dos filhos que são postos neste agitado 

mundo dos adultos.171

Esta nova perspectiva deu origem a novos conceitos, passando a 

filiação, da mesma forma, a ser identificada não apenas pelo vinculo biológico, 

mas também pelo vínculo socioafetivo. Neste sentido, José Boeira explica que: 

 

[...] A própria modificação na concepção jurídica de família conduz, 
necessariamente, a uma alteração na ordem jurídica da filiação, em que 
a paternidade socioafetiva deverá ocupar posição de destaque, 
sobretudo para solução de conflitos de paternidade. 172

 

João Baptista Villela foi um dos primeiros juristas no país a abordar o 

tema da desbiologização da paternidade, em artigo de 1979, defendendo que são 

verdadeiramente mães ou pais aqueles que melhor defendem os interesses da 

criança. 173

 
170 MADALENO, Rolf. Novas perspectivas no direito de família. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2000, p. 40.   
171 MADALENO, Rolf. A multa afetiva. Revista Jurídica Del Rey. Belo Horizonte: Del 
Rey/IBDFAM, n. 8, p.33, 2002 (numero especial). 
172 BOEIRA, José Bernardo Ramos. Investigação de paternidade, posse de estado de filho, 
paternidade socioafetiva. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1999, p. 54. 
173 Entrevista com João Baptista Villela ao Boletim do IBDFAM, setembro/outubro 2001.  
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Assim, a relação de paternidade não depende mais da exclusiva relação 

biológica entre pai e filho.  Segundo Paulo Lobo:  

[...] o estado de filiação desligou-se da origem biológica e de seu 
consectário, a legitimidade, para assumir dimensão mais ampla que 
abranja aquela e qualquer outra origem. Em outras palavras, o estado de 
filiação é gênero do qual são espécies a filiação biológica e a não 
biológica. 174  

 

Cristiano Chaves e Rosenvald muito bem definem a filiação socioafetiva: 

 

[...] A filiação sócio-afetiva não está lastreada no nascimento (fato 
biológico), mas em ato de vontade, cimentada, cotidianamente, no 
tratamento e na publicidade, colocando em xeque, a um só tempo, a 
verdade biológica e as presunções jurídicas. Sócio-afetiva é aquela 
filiação que se constrói a partir de um respeito recíproco, de um 
tratamento em mão dupla como pai e filho, inabalável na certeza de que 
aquelas pessoas, de fato, são pai e filho. Apresenta-se, desse modo, o 
critério sócio-afetivo de determinação do estado de filho como um 
tempero ao império da genética, representando uma verdadeira 
desbiologização da filiação, fazendo com que o vinculo paterno-filial não 
esteja aprisionado somente na transmissão de gens. 175

 

Devido à constitucionalização, no direito de família contemporâneo, 

vive-se um momento em que há duas vozes soando alto: voz do sangue (DNA) e 

a voz do coração (AFETO). Isto demonstra a existência de vários modelos de 

paternidade, não significando, contudo, a admissão de mais um modelo deste elo 

a exclusão de que a paternidade seja, antes de tudo, biológica. No entanto, o elo 

que une pais e filhos é, acima de tudo, socioafetivo, moldado pelos laços de amor 

e solidariedade, cujo significado é muito mais profundo do que o do elo biológico. 
176

 
174 LOBO, Paulo Luiz Netto. Direito ao estado de filiação e direito à origem genética: uma distinção 
necessária. Revista Brasileira de Direito de Família. Porto Alegre: Síntese, n.19, p. 133-156, 
ago/set. 2003. 
175 FARIAS, Cristiano Chaves e ROSENVALD, Nelson. Direito das famílias. Rio de Janeiro: 
Lúmen Júris, 2008, p. 517. 
176 ALMEIDA, Maria Christina. A paternidade socioafetiva e a formação da personalidade. O Estado 
e os estados de filiação. Revista Jurídica. Belo Horizonte/IBDFAM, n. 8, p.24, maio 2002 (numero 
especial).  
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Embora a Constituição Federal de 1988 não tenha feito referência 

expressa à filiação socioafetiva, quando redefiniu a noção de família e adotou a 

igualdade entre os filhos, valorizou o afeto e a solidariedade como aspectos 

fundamentais dos núcleos de convivência familiar.  

O fato de o biologismo não ser mais determinante da filiação demonstra-

se pela presunção de paternidade do marido que autoriza a inseminação artificial 

heteróloga em sua mulher, baseada na verdade afetiva.  

Destaca  Paulo Lobo: 

 

[...] No direito brasileiro atual, consideram-se estados de filiação ope 
legis: a) a filiação biológica, em face de ambos os pais, havida de relação 
de casamento ou da união estável, ou em face do único pai ou mãe 
biológicos, na família monoparental; b) filiação não biológica em face de 
ambos os pais, oriunda de adoção regular, ou em face do pai ou da mãe 
que adotou exclusivamente o filho e c) filiação não biológica, em face do 
pai que autorizou a inseminação heteróloga. 177

 

Parte da doutrina e da jurisprudência, no entanto, reluta em aceitar a 

socioafetividade como critério para estabelecimento da filiação em detrimento do 

critério biológico, talvez pelo deslumbramento com a prova científica (teste de 

DNA) que trouxe a certeza de origem genética, como forma de solucionar todos os 

conflitos de filiação.  

Vale ressaltar, no entanto, que o reconhecimento da filiação socioafetiva 

não importa em desprezo à filiação biológica. Ambas convivem no direito de 

família, sem que haja qualquer hierarquia entre elas, posto que apenas no caso 

concreto é possível determinar qual critério a ser utilizado, o biológico ou o sócio-

afetivo, no estabelecimento da relação de filiação.  

Desta feita, preleciona Fachin: 

 

 
177LOBO, Paulo Luiz Netto. Direito ao estado de filiação e direito à origem genética: uma distinção 
necessária. Revista Brasileira de Direito de Família. Porto Alegre: Síntese, n.19, p. 133-156, 
ago/set. 2003.  
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[...] É tempo de encontrar na tese biologista e na socioafetiva espaço de 
convivência, isso porque a sociedade não tem o interesse de decretar o 
fim da biologização clara e estampada na superação do modelo patriarcal 
codificado e nas estruturações de novos paradigmas para família na 
constitucionalização.178  

 

Por conseguinte, pode-se dizer que a filiação não é apenas determinada 

por laços biológicos, apesar de se reconhecer que, na maioria dos casos, decorre 

da relação biológica.  O sistema familiar contemporâneo nos leva a crer que é o 

afeto a base de uma entidade familiar, que cresce com a convivência e não deixa 

de exigir a solidariedade e responsabilidades inatas dessa instituição.  

Assim, Cristiano Chaves e Rosenvald afirmam que existem três critérios 

para a determinação da filiação:  

 

[...] i) o critério legal ou jurídico, fundado em uma presunção relativa 
imposta pelo legislador em circunstâncias previamente indicadas no texto 
legal; ii) o critério biológico, centrado na determinação do vínculo 
genético, contando, contemporaneamente, com a colaboração e certeza 
científica do exame de DNA; iii) o critério sócio-afetivo, estabelecido pelo 
laço de amor e solidariedade que se forma entre determinadas 
pessoas.179  

 

Entre tais critérios inexiste hierarquia, devendo prevalecer, em cada 

caso, o que melhor concretize os interesses da criança, tutelando-se como fim 

último a dignidade da pessoa humana.  

 
 
 

                                                 
178 FACHIN, Edson Luiz. Paternidade e ascendência genética. In LEITE, Eduardo de Oliveira 
(coord). Grandes temas da atualidade. DNA como meio de prova da filiação. Rio de janeiro: 
Forense, 2000, p. 172. 
179  FARIAS, Cristiano Chaves e ROSENVALD, Nelson. Direito das famílias. Rio de Janeiro: 
Lúmen Júris, 2008, p. 493.  



        
                                                                            103
 

                                                

5.2 A DETERMINAÇÃO DA FILIAÇÃO DECORRENTE DO 
EMPREGO DAS TÉCNICAS DE REPRODUÇÃO HUMANA 
ASSISTIDA 

 

A utilização das técnicas de reprodução humana assistida tornou 

possível a procriação, através de método artificial, em contraposição à relação 

sexual. Sem dúvida, tal situação gerou novas situações e trouxe conseqüências 

no campo do Direito de Família, em especial, nas relações de filiação e 

parentesco que, em face de sua magnitude mereceram especial atenção.  

A possibilidade de reprodução humana artificial não era cogitada à 

época do Código Civil de 1916 que, portanto, não tratou da matéria.  O Código 

Civil de 2002, embora de forma ainda insuficiente, 180 tratou da questão da 

reprodução humana assistida no capítulo referente à filiação, no artigo 1597, 

incisos II, IV e V, fixando presunções de paternidade.  

Dispõe o artigo 1597 do Código Civil em vigor: 

 

Art. 1597- Presumem-se concebidos na constância do casamento os 
filhos: 

(...) 

III – havidos por fecundação 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.181  

 

A presunção de paternidade pater is est foi estabelecida, desde o direito 

romano, como forma de preservar o casamento, evitando maiores indagações 
 

180 Destaca-se que a regulamentação da matéria relativa à reprodução humana assistida deveria 
ser objeto de leis especiais, em face da rapidez das mudanças nesta seara, não comportando que 
sejam reguladas em códigos, cuja característica é a estabilidade. 
181 BRASIL. Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Publicada no Diário 
Oficial da União de 11 de janeiro de 2002. Códigos civil, comercial, processo civil, Constituição 
Federal. Obra coletiva de autoria da Editora Saraiva com a colaboração de Antonio Luiz de Toledo 
Pinto, Márcia Cristina Vaz dos Santos Windt e Lívia Céspedes.  3. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 
255-490. 
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quanto à filiação. Desta feita, o filho nascido na constância do casamento 

presume-se filho dos cônjuges, independentemente da sua verdadeira origem 

biológica. O Código Civil Brasileiro inspirou-se nas disposições do Código Civil 

Alemão, na redação anterior à legislação de 1988, a qual o alterou profundamente, 

na medida em que excluiu a presunção de paternidade do marido, se a criança 

nasceu após o trânsito em julgado da sentença de divórcio e se, nascida antes do 

trânsito em julgado, já pendente a ação, haja reconhecimento da paternidade por 

um terceiro dentro de um ano após o trânsito em julgado da sentença de 

divórcio.182  

A maternidade, por sua vez, também, era considerada sempre certa. 

(mater semper certa est), olvidando-se, por exemplo, dos casos de barriga de 

aluguel.  

As presunções de paternidade, como critério para a filiação, 

estabelecidas pelo Código Civil de 1916, foram igualmente prestigiadas pelo 

Código Civil em vigor, o qual acrescentou as hipóteses de reprodução humana 

assistida, acima citadas, ignorando-se a realidade atual, que não mais torna 

plausível as mesmas, em face dos avanços científicos e dos erros e injustiças que 

podem acarretar.  

Por tais razões, tais presunções são, em regra, juris tantum, ou seja, 

permitem questionamentos, ou prova em contrário.  

Importante destacar que o mencionado dispositivo não se referiu à união 

estável, de modo que a maior parte da doutrina entende não se aplica a 

presunção às referidas entidades.  Para Luiz Felipe Brasil Santos, isto ocorre pela 

singela razão de que na relação de companheirismo sabidamente não vige a 

presunção pater is est, pois, diferentemente do casamento (de predominante 

natureza contratual) a união estável é fato. 183

 
182 NETTO, Paulo Luiz Lobo. Direito civil. Direito das Famílias. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 216. 
183 SANTOS, Luiz Felipe Brasil. A inseminação artificial heteróloga e a união estável. Disponível 
em: <www.intelligentiajurídica.com.br/v3/artigo_visualizar.php?id=801> Acesso em: 14 jul 2008. 

http://www.intelligentiajur%C3%ADdica.com.br/v3/artigo_visualizar.php?id=801
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Segundo Maria Berenice Dias, a exclusão é totalmente injustificada e 

desarrazoada, uma vez que tanto o casamento como a união estável receberam 

especial proteção constitucional.184 No mesmo sentido, Rolf Madaleno defende a 

aplicação analógica da presunção às uniões estáveis. Para Cristiano Chaves e 

Rosenvald a matéria reclama interpretação conforme a Constituição, estendendo-

se os efeitos práticos da presunção também à união estável.185  

Efetivamente, admitir que a presunção não se aplique às uniões 

estáveis importaria em discriminar os filhos de pessoas casadas e de pessoas que 

vivem em união estável, que precisariam investigar a paternidade judicialmente, o 

que não se coaduna com a Constituição Federal.    

 

5.2.1 A filiação decorrente da fertilização homóloga 
 

A reprodução artificial é considerada homóloga quando o embrião é 

formado por sêmen e óvulo do marido e da mulher, respectivamente, ou dos 

conviventes.  

O casal que se submete, conjuntamente, as técnicas de reprodução 

humana assistida, fornecendo seus gametas, assume a paternidade e 

maternidade do filho gerado sob tal condição.  

Haverá, portanto, coincidência entre a filiação biológica e a filiação 

jurídica, nos casos em que se estabelece o vínculo socioafetivo, razão pela qual 

não enseja maiores discussões. Ressalte-se que nada impede que os filhos 

gerados pela reprodução assistida homóloga venham a ser, posteriormente, 

adotados, (em face da perda do poder familiar por parte dos pais biológicos) 

deixando, assim, da haver tal coincidência. 

 
184 DIAS, Maria Berenice. Direito das famílias. Manual de direito das famílias. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2007, p. 318. 
185 FARIAS, Cristiano Chaves de e ROSENVALD, Nelson. Direito das famílias. São Paulo: Lúmen 
Júris, 2008, p. 498. 
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A alegação de que a inseminação homóloga desfigura o processo 

natural reprodutivo que se dá com o relacionamento sexual não procede diante da 

vontade maior do casal de ter seu filho. Segundo Marciano Vidal o filho nasce num 

contexto de amor de onde a procriação e a união conjugal constituem senão uma 

unidade temporal, sim um todo realmente humano. 186

A Resolução n° 1358/1992, do Conselho Federal de Medicina, 

estabelece a necessidade de haver o consentimento livre e informado de ambas 

as partes para realização do procedimento. 

Tal regra presta-se a evitar eventuais alegações de erros ou vícios de 

vontade, como forma de questionar a filiação.  

Na realidade, o maior questionamento ético das técnicas de reprodução 

humana assistida, seja homóloga ou heteróloga, diz respeito ao destino dos 

embriões excedentários, que o Direito Brasileiro respondeu mediante aceitação da 

Lei de Biossegurança, permitindo-se a realização de experiência com células-

tronco embrionárias, provenientes de tais embriões. 

 

5.2.1.1 A filiação decorrente da fertilização homóloga post mortem 

 
 Os incisos III e IV do artigo 1597 do Código Civil em vigor atribui a 

paternidade dos filhos havidos por inseminação artificial homóloga ao marido ou 

companheiro, mesmo que o nascimento tenha ocorrido após o falecimento deste e 

utilizados os embriões excedentários.  

Assim, segundo a lei, se o marido consentiu na realização da 

inseminação artificial com seu material genético aceitou a paternidade do filho, 

independentemente da época de sua concepção e de seu nascimento. Desta feita, 

os filhos que resultarem de embriões com material genético do marido e da mulher 

gozam da presunção de paternidade, pois a procedência do material é conhecida.  

 
186 VIDAL, Marciano. Bioética estúdios de bioética racional. Madrid: Tecnos, 1994, p.119.  
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Realizada, pois, a inseminação artificial com sêmen do marido ou 

companheiro estabelece-se a presunção de filiação. 

Note-se que a Resolução n° 1358/92 do Conselho Federal de Medicina 

exige que o casal autorize a utilização do material genético após a morte de um 

deles ou de ambos. Assim sendo adverte Rolf Madeleno que: 

 

[...] conseqüentemente, a possibilidade de a viúva proceder à 
inseminação artificial homóloga após a morte do marido, prevista no 
inciso III, do art. 1597 só poderá ser levada a efeito se já constar de 
autorização expressa deixada pelo esposo sucedido em documento de 
consentimento de precedente posse da clínica, centros ou serviços 
especializados na aplicação das técnicas de reprodução assistida, ou se 
em vida o marido se expressou por testamento ou por documento 
autêntico.187

 

Efetivamente, parece que o inciso em apreço (III) se refere aos casos 

em que o sêmen do marido ou o embrião tenha sido criopreservado e somente 

fecundado ou implantado no corpo da mulher, após o falecimento do mesmo.   

Outrossim, o Código Civil não menciona a necessidade de autorização 

para utilização dos embriões excedentários, pressupondo que como o homem se 

submeteu, em vida, à reprodução artificial, ele teria assumido a paternidade dos 

filhos assim concebidos, independentemente da época do nascimento. Na esteira 

do que dispõe a resolução supra citada é de bom alvitre exigir a autorização 

expressa do marido em tais situações. 

A Lei de Biossegurança permite que os embriões congelados há mais 

de três anos sejam utilizados em pesquisas com células-tronco, desde que haja 

autorização do casal.  

De outro turno, o Código Civil em vigor silenciou o estado civil da mulher 

que desejasse utilizar o material genético de seu falecido marido. Visando dirimir a 

controvérsia, o Enunciado 106, do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da 

Justiça Federal, aprovada por ocasião da I Jornada de Direito Civil, realizada no 

 
187 MADALENO, Rolf. Curso de direito de família. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 388 
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ano de 2002, estabelece para que seja presumida a paternidade do marido 

falecido, será obrigatório que a mulher, ao se submeter a uma das técnicas de 

reprodução assistida com o material genético do falecido, esteja na condição de 

viúva, sendo obrigatório, ainda, que haja autorização escrita do marido para que 

se utilize seu material genético após a sua morte. 188

O intuito é evitar que surja dúvida sobre a paternidade, pois se a mulher 

mantém nova relação, o filho pode não ser do marido falecido, mas do seu novo 

marido ou companheiro. Pode, ainda, acontecer um conflito entre o critério 

biológico e o socioafetivo, no caso de a mulher viver em união estável com outro 

homem, que assumiu a posição de pai afetivo em relação ao filho fruto da 

inseminação homóloga post mortem.  

Assim, entendeu-se que, como preceitua a Resolução n°1358/92 do 

Conselho Federal de Medicina, deve haver autorização escrita do marido, 

expressando seu consentimento de que seu material genético seja utilizado após 

sua morte.  

Por outro lado, o Código Civil também silenciou sobre a hipótese de a 

sociedade conjugal ou a união estável se dissolver, permanecendo o embrião 

congelado.  Para evitar a má-fé, ou seja, que a mulher, por exemplo, utilize-se do 

embrião e engravide de seu ex-cônjuge, quando o filho não mais faça parte do 

projeto familiar, exige-se a autorização escrita do mesmo. O Enunciado 107, do 

Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, também 

proveniente da I Jornada de Direito Civil, neste sentido, estabelece que finda a 

sociedade conjugal, na forma do art. 1571, a regra do inciso IV somente poderá 

ser aplicada se houver autorização prévia, por escrito, dos ex-cônjuges, para 

utilização dos embriões excedentários, só podendo ser revogada até o início do 

procedimento de implantação desses embriões.189  

 
188 PORTAL DA JUSTIÇA FEDERAL. Jornadas de Direito Civil – Enunciados aprovados. 
Disponível a partir de: <www.justicafederal.jus.br>. Acesso em: 22 abr. 2008. 
189 PORTAL DA JUSTIÇA FEDERAL. Jornadas de Direito Civil – Enunciados aprovados. Disponível 
a partir de: <www.justicafederal.jus.br>. Acesso em: 22 abr. 2008. 
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Procura-se evitar o arrependimento de modo a se por em xeque sua 

paternidade. Portanto, ainda que se arrependa após a realização da implantação 

dos embriões excedentários, juridicamente será o pai do filho concebido e não 

poderá voltar atrás.  

Do ponto de vista biológico, tais hipóteses não apresentam maiores 

indagações quanto à paternidade, já que o material utilizado pertence ao casal, de 

forma que o filho gerado será biologicamente filho do marido e da mulher, embora 

provoque discussões no âmbito do direito sucessório, considerando que o filho, 

fruto da inseminação artificial homóloga, pode nascer e até mesmo ser concebido  

após a morte de seu genitor.  

Neste aspecto, adverte Caio Mario: 

 

[...] não se pode falar em direitos sucessórios daquele que foi concebido 
por inseminação artificial post mortem, uma vez que a transmissão da 
herança se dá em conseqüência da morte e dela participam as pessoas 
nascidas ou já concebidas no momento da abertura da sucessão (art. 
1798.). 190  

 

Portanto, se o embrião ainda não havia sido introduzido no útero 

materno, o filho nascido posteriormente não teria direito à sucessão legítima. 

Configurar-se-ia a situação de um filho vivo se ver preterido na sucessão de seu 

pai por outros filhos, ou caso fosse o único filho, por outros herdeiros na ordem da 

vocação hereditária. Nada obsta, porém que o futuro filho seja contemplado em 

testamento, conforme estabelece o art. 1799, I do Código Civil em vigor que 

permite a sucessão testamentária para a prole eventual de pessoa indicada pelo 

testador desde que viva esta ao abrir-se a sucessão.  

Tal situação importa em desigualdade para filho gerado mediante 

técnica de reprodução humana assistida, já que estaria privado dos direitos 

sucessórios em relação ao seu pai.  

 
190 SILVA, Caio Mario Pereira da. Instituições de direito civil.  V. 5. 14ª ed Atualização de Tania 
Pereira da Silva. Rio de Janeiro: Forense, 2004,  p. 318. 
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Pelo fato do filho já nascer órfão e pelos problemas causados no âmbito 

do Direito das Sucessões é que se critica veementemente a inseminação post 

mortem. Neste sentido, Carlos Bittar: 

 

[...] O homem deve respeitar a natureza, a vida humana e seus limites e 
os valores que, ínsitos em sua personalidade, lhes possibilitam uma 
existência normal e compatível em sociedade. Daí a satisfação de 
caprichos pessoais e de anseios egoísticos deve, sempre, ceder à 
prudência, à cautela e ao respeito aos valores maiores do Homem e da 
Sociedade, que a tanto custo pode o ser humano detectar e alcançar na 
presente quadra de sua evolução. 191

 

Neste sentido, sobreleva Maria Berenice Dias que a inseminação post 

mortem não é proibida e que a Constituição consagra a igualdade entre os filhos, 

de forma que não se pode admitir que a legislação infraconstitucional restrinja o 

direito do filho, devendo-se reconhecer amplos direitos sucessórios. 192

Cumpre salientar que, ausente a autorização expressa, a presunção não 

se aplica, porém o filho não ficará sem pai, pois poderá ingressar com ação de 

investigação de paternidade, comprovando o vinculo biológico, estabelecendo-se, 

assim, a filiação, se já não há outra, de cunho socioafetivo. 

 

5.2.2 A filiação na reprodução assistida heteróloga 
 

Na inseminação artificial heteróloga, utiliza-se material genético de 

terceiro (sêmen e/ou óvulo), para formação do embrião em laboratório, o qual 

posteriormente é implantado no útero da mulher.  

 
191 BITTAR, Carlos Alberto. RT n° 696, p. 277, out. 1993,  
192  DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias.  São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2007, p. 331. 
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A reprodução heteróloga provoca inúmeros questionamentos de ordem 

ética e jurídica. Na Itália, consoante já dito, é até proibida.  Alguns a consideram 

infidelidade e prejudicial à criança através dela concebida.193  

O Código Civil de 2002, no art. 1597, inciso V atribui a paternidade ao 

marido, dos filhos havidos por inseminação artificial heteróloga, desde que aquele 

tenha autorizado previamente.   

[...] Assim, autorizando a realização da inseminação artificial heteróloga 
na mulher com quem está casado, o marido chama para si a paternidade 
do filho resultante, fazendo com que incida a presunção estabelecida 
neste dispositivo. Embora não se trate de paternidade efetiva sob o 
prisma genético, juridicamente considera-se a existência de laço idêntico 
ao produzido pela geração natural havida no casamento com a 
participação dos cônjuges.194   

 

A autorização do cônjuge corresponde a uma adoção antenatal do 

filho.195 É o caso típico de presunção de filiação socioafetiva, pois a vontade de ter 

um filho e assunção dos deveres decorrentes da filiação sobrepõe-se a qualquer 

vínculo biológico. Assim: 

 

[...] o inciso V do art. 1597 da Codificação, ao proclamar uma presunção 
de paternidade decorrente da aquiescência do marido para que a sua 
esposa seja fecundada com sêmen de terceiro, esvaziou o conteúdo 
biológico da filiação, homenageando, às escancaras, a filiação sócio-
afetiva. 

 

 
193 A igreja católica, através da Congregação para a doutrina da fé, faz a seguinte consideração 
sobre a inseminação heteróloga: Heterologous artificial fertilization is contrary to the unity of 
marriage, to the dignity of the spouses, to the vocation proper to parents, and to the child´s right to 
be conceived and brought into the world marriage and from marriage. Disponível a partir de: 
<www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents>. Acesso em: 02 jul. 2008. 
194 MATIELLO, Fabricio Zamprogna. Código civil comentado. 2 ed. São Paulo: Ltr, 2005, p. 1042. 
195 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira. A nova filiação. O biodireito e as relações parentais. O 
estabelecimento da parentalidade – filiação e os efeitos da reprodução assistida heteróloga. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2003, p. 851.  

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents
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Eduardo Lei afirma que o consentimento é manifestação inequívoca de 

que o casal não abriu mão da procriação no casamento e que ele reafirma a idéia 

de que o marido e a mulher estão associados na vontade de procriar. 196

A presunção de paternidade, nestes casos, é absoluta, em face do sigilo 

do doador, que poderia importar em negação ao filho do direito de filiação. 197 

Trata-se, portanto, de presunção juris et de jure. 

A paternidade não pode ser impugnada pelo marido, que não pode se 

voltar contra o próprio ato, em violação da boa-fé, pois o venire contra factum 

proprium é repelido por nosso sistema jurídico198. Neste sentido, argumenta Maria 

Helena Diniz que: 

[...] a impugnação da paternidade conduzirá o filho a uma paternidade 
incerta, devido ao segredo profissional médico e ao anonimato do doador 
do sêmen inoculado na mulher. Ao se impugnar a fecundação heteróloga 
consentida, estar-se-á agindo deslealmente, uma vez que houve 
deliberação comum dos consortes, decidindo que o filho deveria nascer. 
Esta foi a razão do art. 1597, inciso V, que procurou fazer com que o 
princípio de segurança nas relações jurídicas prevalecesse diante do 
compromisso vinculante entre cônjuges de assumir paternidade 
maternidade, mesmo como componente genético estranho, dando-se 
prevalência ao elemento institucional e não biológico” 199

 

Existe um consenso, a nível mundial, em se conferir ao marido que 

anuiu com a inseminação heteróloga de sua mulher, a paternidade em relação ao 

filho, sem direito à negatória. 200

Em relação à forma da autorização, a Resolução n° 1358/92, do 

Conselho Federal de Medicina exige que a autorização seja expressa e escrita. O 

Código Civil, por sua vez, não estabeleceu a forma pela qual tal autorização deve 

 
196 LEITE, Eduardo de Oliveira. Procriações artificiais e o direito. Aspectos médicos, religiosos, 
psicológicos, éticos e jurídicos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, p. 347.  
197 CHINELATO, Silmara Juny. Comentários ao código civil. AZEVEDO, Antonio Junqueira de.. 
(coord). São Paulo: Saraiva, 2004, p. 47.  
198 LOBO, Paulo Luiz Netto. Direito civil. Famílias. São Paulo: Saraiva, 2008, p.201. 
199 DINIZ, Maria Helena. Direito civil brasileiro. V. 5. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 405 
200 MACHADO, Maria Helena. Reprodução humana assistida – controvérsias éticas e jurídicas. 
Curitiba: Juruá, 2006, p. 115. Por exemplo, a lei espanhola e a portuguesa vedam a impugnação 
da paternidade do marido que autorizou a fertilização heteróloga em sua mulher, de forma previa e 
expressa. 
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ser dada, sendo que a maior parte da doutrina entende que deve ser escrita e 

expressa, o que garante mais segurança ao procedimento e evita dúvidas quanto 

à atribuição de paternidade.  

Para Paulo Lobo, porém, a lei não exige que haja autorização escrita, 

apenas que seja prévia, razão por que pode ser verbal e comprovada em juízo 

como tal.  

Defende-se, ainda que tal autorização deve ser dada por escrito, por 

instrumento público ou particular, de maneira expressa, firmado pelo marido ou 

por procurador a quem ele tenha conferido poderes especiais.  

O Enunciado 104 do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da 

Justiça Federal, aprovado na I Jornada de Direito Civil, realizada no ano de 2002, 

estabelece que:  

 

[...] “no âmbito das técnicas de reprodução assistida envolvendo o 
emprego de material fecundante de terceiros, o pressuposto fático da 
relação sexual é substituído pela vontade (ou eventualmente pelo risco 
da situação jurídica matrimonial) juridicamente qualificada, gerando 
presunção absoluta ou relativa de paternidade no que tange ao marido da 
mãe da criança concebida, dependendo da manifestação expressa (ou 
implícita) de vontade no curso do casamento.”201

 

Portanto, admitiu-se a manifestação implícita da vontade no curso do 

casamento.  

Outra dúvida que surge diz respeito à possibilidade de revogação dessa 

autorização, o prazo e sua forma.  

Para Silmara Chinelato: 

 

[...] A prévia autorização do marido para a inseminação heteróloga já 
retira da lei qualquer real idéia de presunção, pois não há como aplicar a 
técnica da reprodução humana medicamente assistida sem o expresso 
consentimento, e se houve prévia autorização, a retratação também 
precisa ser escrita, oficialmente comunicada, até porque o consentimento 

 
201 PORTAL DA JUSTIÇA FEDERAL. Jornadas de Direito Civil – Enunciados aprovados. Disponível 
a partir de: <www.justicafederal.jus.br>. Acesso em: 22 abr. 2008. 
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marital não é obrigatoriamente vitalício e irreversível, guarda limites 
temporais, condicionados à subsistência do casamento ou da união 
estável.  A retratação do consentimento só pode ser admitida enquanto 
não ocorreu a fecundação.202  

 

Impende destacar que a presunção de paternidade nos casos da 

inseminação heteróloga incide apenas na constância do casamento ou da união 

estável, não se admitindo, portanto, nos casos de separação de fato, respeitados 

os prazos do previstos nos incisos I e II do art. 1597 do Código Civil203.  

A atribuição da paternidade ou de maternidade nos casos de 

inseminação artificial heteróloga demonstra que o biologismo  não deve prevalecer 

nas relações de filiação, ao contrário da tendência  flagrantemente assumida pela 

jurisprudência pátria, que dota de imprescindibilidade o exame de DNA para 

fundamentar as ações de investigação de paternidade e negatória de paternidade 

no país, tido como prova absoluta, no mais das vezes desprestigiando a relação 

socioafetiva. Neste sentido, manifesta-se Zeno Veloso: 

 

[...] a inseminação artificial consentida pelo marido deve conferir o estado 
de filho matrimonial. A paternidade, no caso, não tem base biológica, mas 
possui um fundamento moral, prestigiando-se a relação socioafetiva.204  

 

Além da presunção de paternidade, segundo o Enunciado 103 do 

Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, aprovado na I 

Jornada de Direito Civil, ocorrida em 2002, o Código Civil reconhece, no art. 1593, 

outras espécies de parentesco civil além daquela decorrente da adoção, 

acolhendo, assim, a noção de que há também parentesco civil no vínculo parental 

proveniente quer das técnicas de reprodução assistida heteróloga relativamente 

 
202 CHINELATO, Silmara Juny. Comentários ao código civil. AZEVEDO, Antonio Junqueira de.. 
(coord). São Paulo: Saraiva, 2004, p. 50. 
203 MADALENO, Rolf. Curso de direito de família.  Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 393. 
204 VELOSO, Zeno. Direito brasileiro da filiação e paternidade. São Paulo: Malheiros, 1997, p. 
150. 
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ao pai (ou mãe) que não contribuiu com o seu material fecundante, quer da 

paternidade socioafetiva fundada na posse do estado de filho. 205  

Por fim, não se pode olvidar a possibilidade de utilização das técnicas 

de reprodução humana assistida por um par homossexual, consoante já abordado. 

Em que pese não haver presunção de paternidade, como bem ressalta Maria 

Berenice Dias, impedir que o parceiro do pai biológico tenha um vínculo com o 

filho gestado por mútuo consenso é olvidar tudo o que vem a Justiça construindo 

com relação aos vínculos familiares a partir de uma visão ampliativa que melhor 

atende à realidade social.  E continua: 
 
[...] Do mesmo modo ocorre com mulheres decidem ter um filho, extraem 
o óvulo de uma que, fertilizado in vitro, é implantado no útero da outra, 
que vem a dar à luz. Em ambos os casos, é imperioso perguntar: afinal, 
quem são os pais dessas crianças? Qualquer resposta que não 
reconheça que os bebês têm dois pais ou duas mães está se deixando 
levar pelo preconceito.206

 

Na reprodução humana assistida, o desejo de ter um filho e assumir 

todas as conseqüências da paternidade e da maternidade é muito mais forte do 

que qualquer traço genético que une os pais ao filho, assim como ocorre na 

adoção, assumindo a afetividade papel de destaque.  

 

5.2.2.1 Conflitos de paternidade decorrentes da fertilização heteróloga 
 

Embora o Código Civil estabeleça a presunção absoluta de paternidade 

em relação ao filho concebido por fertilização heteróloga, com autorização do 

marido, podem ocorrer situações em que a paternidade, em que pese tal 

presunção, será objeto de discussão.  

 
205 PORTAL DA JUSTIÇA FEDERAL. Jornadas de Direito Civil – Enunciados aprovados. Disponível 
a partir de: <www.justicafederal.Jus.br>. Acesso em: 22 abr. 2008. 
206 DIAS, Maria Berenice. Quem é o pai legal? (do filho presumido). Disponível em:  
<www.pailegal.net/fatiss.asp?rvTextoId=1107597250> Acesso em: 14 jul. 2008.  

http://www.pailegal.net/fatiss.asp?rvTextoId=1107597250
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Quando o homem dá o seu consentimento livre e informado para que 

sua mulher realize a inseminação heteróloga, assume a paternidade da criança, 

sem que possa contestá-la, se a técnica foi consentida dentro de um casamento 

ou união estável. Maria Helena Diniz assevera: 

 

[...] Se se impugnar a fecundação heteróloga consentida, estar-se-ia 
agindo deslealmente, uma vez que houve deliberação comum dos 
consortes, decidindo que o filho deveria nascer. Assim sendo, o Código 
Civil (art. 256-3)  suíço proíbe a impugnação de paternidade se o marido 
consentiu na inseminação heteróloga; no mesmo teor de idéias, o Código 
Civil de Quebec (art. 539); o Código Civil holandês (art. 201, I); a Lei 
espanhola n. 35/88 (art. 8° 1);  o Código Civil francês (art. 311-20, alínea 
2, com redação dada pela Lei n 94.653/94). 207

 

Entretanto, se não houve o consentimento do marido ou convivente, 

tendo a mulher realizado a fecundação com sêmen de terceiro, poderia se falar 

em adultério?  

Efetivamente, não. O adultério pressupõe a relação sexual com pessoa 

diversa do cônjuge, o que não ocorre na fertilização assistida, posto que a 

fecundação é realizada em laboratório. As opiniões se dividem em como 

caracterizar tal conduta, porém a maioria dos autores considera se tratar de injúria 

grave que se constitui na ofensa à honra, ao respeito e a dignidade do cônjuge.208  

Assevera Eduardo Leite: 

[...] A mulher casada recebe o esperma de um doador anônimo que 
substitui o marido estéril. Mas substitui com a anuência do marido que, 
certamente, também é partícipe ativo desta proposta parental, razão pela 
qual não há que se falar em adultério, nem tampouco adultério branco ou 
infidelidade científica. Se praticada contra a vontade ou na ignorância do 
marido, poder-se-ía qualificar o ato como injurioso, como também é 
injurioso à mulher procedimento do marido que lhe provoque a gravidez 
por este processo, contra a vontade dela, ou lhe ocultando este 
propósito, na procedente apreciação de Caio Mario da Silva Pereira. 209

 

 
207 DINIZ, Maria Helena. O estado atual do biodireito. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 485.  
208 MACHADO, Maria Helena. Reprodução humana assistida – controvérsias éticas e jurídicas. 
Curitiba: Juruá, 2006, p. 119. 
209 LEITE, Eduardo de Oliveira. Op. cit, p. 336-337. 
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Outra dúvida é se a paternidade pode ser impugnada, no caso de 

inexistência da autorização. A questão é bastante polêmica. Em se tratando de 

presunção absoluta de paternidade, não haveria como se questionar tal 

paternidade. A conduta da mulher poderia dar causa à separação judicial, mas 

não seria hábil a desconstituir a paternidade.  

Para Belmiro Pedro Welter, neste caso, pode haver a impugnação da 

paternidade pelo marido ou convivente levado a erro, ao registrar o filho, desde 

que ainda não tenha se estabelecido o estado de filho afetivo, ou a chamada 

posse de estado de filiação.  

Desta feita, na fertilização heteróloga, se o homem a autorizou, não 

poderá negar a paternidade porque manifestou sua vontade e dela decorreram as 

conseqüências da paternidade.  Se não houve autorização, poderá negar a 

paternidade, desde que não tenha se edificado a paternidade socioafetiva, 

admitindo-se a investigação da origem genética para apenas alguns efeitos.210  

Resta indagar, no entanto, a solução para o caso de não haver 

autorização e de não se haver estabelecido a relação de socioafetividade. Poderia 

ser desconstituída a paternidade do marido ou companheiro e quebrado o sigilo do 

doador anônimo, pai biológico, a fim de impor-lhe os deveres da relação de 

filiação? Entendemos que neste caso, não se justifica a imputação de 

responsabilidades ao doador que age na expectativa legitima de jamais ser 

reconhecido socialmente como o pai, ou menos como simples genitor de um certo 

individuo que acabou por nascer graças a sua participação.211  Não se pode 

negar, por outro lado, que tal solução importaria em negar o direito ao estado de 

filiação ao individuo. Nesse contexto, a situação mais difícil seria a do filho, se 

 
210 WELTER, Belmiro Pedro. Igualdade entre as filiações biológica e socioafetiva. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2003, p.235. 
211  OLIVEIRA, Guilherme de apud WELTER, Belmiro Pedro. Igualdade entre filiações biológica 
e socioafetivas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 229.  
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procedente a ação negatória de paternidade, posto que seria um verdadeiro filho 

de ninguém. 212

Outra situação esdrúxula seria o caso do filho, tendo acesso à 

identidade do doador, estabelecer laços afetivos com o mesmo. A paternidade do 

pai socioafetivo (marido que autorizou a fertilização heteróloga) seria 

desconstituída para se constituir uma nova relação de filiação, desta vez 

coincidindo os critérios biológicos e socioafetivos? Seria o caso de paternidades 

socioafetivas simultâneas? O filho, então, teria direitos patrimoniais em relação a 

ambos os pais? Acreditamos que não, em face da irrevogabilidade da 

socioafetividade e da impossibilidade jurídica de ter-se mais de um “pai registral”.  

Situação semelhante ocorre nos casos em que a fertilização heteróloga 

é realizada por mulher solteira, para formar uma família monoparental. Não se 

atribui a paternidade ao doador do sêmen, com o qual a criança não estabelece 

qualquer vínculo de filiação. A criança só será registrada em nome da mãe, 

podendo apenas investigar sua ancestralidade, consoante já argumentado.  Daí 

porque há criticas à utilização das técnicas de reprodução humana assistida por 

pessoas solteiras, conforme dito, sob o argumento de que se nega o direito à 

convivência familiar dupla.  

Nem o Código Civil em vigor nem os enunciados acima expostos são 

suficientes para dirimir uma série de controvérsias que poderá se apresentar, 

diante da complexidade do tema, cabendo ao julgador, diante da proibição do non 

liquet averiguar os princípios constitucionais a serem aplicados na solução dos 

conflitos que porventura surjam.  

 

 

 

 
212 BARBOZA, Heloisa Helena.  A filiação em face da inseminação artificial e da fertilização in 
vitro. Rio de Janeiro: Renovar, 1993, p. 80.  
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5.2.3 A filiação decorrente da gestação de substituição 
 

Na maternidade de substituição, podemos ter o material genético do 

casal que é implantado numa terceira pessoa que cede o seu útero, material 

genético de terceiros, diferente do casal, implantado na cedente do útero e, ainda, 

material genético do marido, com óvulo da cedente do útero.  

Tais situações podem acarretar dúvidas sobre a maternidade. Na 

realidade, o princípio de que a mãe é sempre certa não se afigura mais absoluto 

diante das técnicas de reprodução humana assistida.  

Impende distinguir maternidade de gestação. Maternidade é 

maternidade, já determinada; já a gestação é o estado físico gestacional. Portanto, 

quando falamos em gestação de substituição, tem uma razão de ser, porque 

estamos nos referindo à gestação, ainda não estamos determinando quem é a 

mãe213.  

O Código Civil de 2002 não tratou da filiação nos casos da gestação de 

substituição, embora a Resolução n° 1358/92, do Conselho Federal de Medicina, 

tenha disciplinado a matéria desde 1992 e se tenha conhecimento de que a 

prática há muito vem sendo realizada no Brasil, inclusive com fins lucrativos, como 

já se destacou.214

 O problema da regulamentação, porém, reside no fato do Código Civil 

não permitir contrato, seja ele oneroso ou gratuito, que tenha por objeto o ser 

humano, que seria coisificado, afrontando o princípio constitucional da dignidade 

humana.  Heloísa Helena Barboza afirma que o artigo 199, §4° da Constituição 

 
213 MEIRELES, Jussara Maria Leal de. Gestação por outrem e determinação da paternidade: “mãe 
de aluguel”. I Congresso Brasileiro de Biodireito. Porto Alegre. Anais. Porto Alegre, out. 2000, p. 
144-153. Palestra publicada no livro da Escola Superior da Advocacia, OAB/RS. 
214 Ver nota 38 
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Federal impede a comercialização do corpo humano, impossibilitando também a 

cessão gratuita do útero por comprometer os laços jurídico-familiares.215

 A resolução, no entanto, prevê a possibilidade dos profissionais 

médicos empregarem a gestação de substituição ou doação temporária do útero, 

como alternativa para a infertilidade. Segundo as normas éticas médicas, tal 

mecanismo é passível de utilização no Brasil pelos médicos, conforme já 

mencionado, desde que a doadora temporária seja da família da doadora genética 

num parentesco até o segundo grau e que a doação não tenha caráter lucrativo ou 

comercial.  Consoante já dito, admite-se que a cedente do útero não pertença à 

família da doadora, excepcionalmente, mediante análise pelos Conselhos 

Regionais de Medicina. 216  

Diante da tal situação, como ficaria a questão da maternidade? Isto 

porque o direito brasileiro não contém norma jurídica expressa no sentido de 

estabelecer a quem seria atribuída a maternidade nestes casos: à mãe biológica 

ou àquela que gerou?   Ou ainda seria a encomendante ou a mãe idealizadora, 

quando o óvulo não pertencesse a esta? 

Segundo a Resolução n° 1358/92, a maternidade é atribuída à doadora 

genética. Desta forma, se um casal se utiliza de material genético próprio e o 

 
215 BARBOZA, Heloisa Helena. A filiação em face da inseminação artificial e da fertilização in vitro. 
Rio de Janeiro: Renovar, 1993, p. 91 apud GAMA, Guilherme C. Nogueira da. A nova filiação. Rio 
de Janeiro/São Paulo: Renovar, 2003, p. 859.  
216 O Conselho Regional de Medicina de São Paulo, por exemplo, na Consulta n° 43765/2001, 
aprovada pelo Plenário, opinou favoravelmente à realização de inseminação artificial em útero 
cedido por mulher sem qualquer vínculo de parentesco com a mãe biológica, desde que seguidas 
as seguintes recomendações: 1. Proibição compulsória do "útero de aluguel" ou qualquer forma de 
remuneração ou compensação financeira da mãe gestacional; 
2. Consentimento esclarecido à mãe que doará temporariamente o útero dos aspectos e bio-psico-
sociais envolvidos no ciclo gravídico-puerperal, e dos riscos inerentes da maternidade; 
3. Esclarecimento da impossibilidade de interrupção da gravidez após iniciado o processo 
gestacional, mesmo que diante de uma anomalia genética, salvo raras exceções autorizadas 
judicialmente; .4. Garantia de tratamento e acompanhamento médico e de equipes 
multidisciplinares se necessário, à mãe que doará temporariamente o útero até o puerpério; 
5. Garantia de registro da criança pelos pais genéticos, devendo esta documentação ser 
providenciada durante a gravidez, além de "contrato" entre as partes estabelecendo claramente 
esta situação;  6. Encaminhamento desta documentação assinada pelas partes envolvidas, casal e 
doadora temporária do útero a este Regional. Consulta n° 43765/2001, Relator Conselheiro 
Cristião Fernando Rosa. Disponível a partir de:  <http://www.bioetica.org.br>. Acesso em: 16 mar. 
2007. 
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introduz no útero de outra mulher, a esposa e o marido seriam, respectivamente, a 

mãe e o pai da criança. A solução neste caso é a que melhor atende, já que o 

casal que tanto desejou ter um filho provavelmente instituirá uma relação afetiva 

com a criança, que na realidade é o que deve interessar e não o biologismo. A 

afetividade nestes casos se inicia com o próprio ato de vontade de se adquirir o 

status de pai e mãe, com todas as conseqüências da opção.  

A solução não se afigura adequada, entretanto, quando se trate de um 

embrião formado com óvulo de uma doadora estranha ao casal e implantado em 

uma terceira pessoa. A doadora do óvulo seria, para os efeitos legais, segundo a 

resolução citada, a mãe da criança, o que não se justifica, posto que, na verdade, 

a relação de afetividade se instaura entre o casal que procurou a técnica e o 

nascido, sendo a participação da doadora apenas de auxílio, que no Brasil deve 

necessariamente ser gratuita. Haveria, portanto, a necessidade da mulher realizar 

a adoção da criança, filha de seu marido, com a mãe biológica, estranha aos laços 

afetivos da família. E como ficaria a situação do marido, uma vez que inexistira a 

presunção de sua paternidade, pois o filho não seria de sua esposa? Da mesma 

forma ocorrerá quando o óvulo pertencer a própria mulher que cedeu o seu útero.  

 O primeiro substitutivo do Projeto de Lei do Senado n° 90, de 1999, no 

art. 19, assim dispõe: 

Art. 19 - o doador e a genitora substituta e seus parentes biológicos, não 
terão qualquer espécie de direito ou vínculo, quanto à paternidade ou 
maternidade, em relação à pessoa nascida a partir do emprego das 
técnicas de procriação medicamente assistida, salvo os impedimentos 
matrimoniais. 217

 

Para Olga Jubert Gouveia Krell esta exclusão jurídica da maternidade 

da mulher que gera torna a técnica da gestação de substituição polêmica entre 

nós, pela imagem da criança sendo retirada dos braços daquela que a carregou 

durante nove meses. Para a mesma, o problema pode ser resolvido atribuindo a 

 
217 Projeto de Lei n° 90/99. Disponível a partir de: <www.senado.gov.br>. Acesso em: 05 nov. 2007. 

http://www.senado.gov.br/
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maternidade aquela que pariu, com a possibilidade de adoção pela mãe 

idealizadora, desde que a mãe legal concorde. 218  

Segundo Zeno Veloso, em caso de conflito de maternidade tem 

prevalecido, na legislação comparada, o princípio de que a mãe é a que dá à luz a 

criança. “A maternidade é legalmente estabelecida pelo parto, e não pela 

transmissão do patrimônio genético”.219  

Para Claudia Lima Marques, a lei alemã ao optar por atribuir a 

maternidade àquela que dá à luz, ainda que sem qualquer participação genética, é 

exemplo de pragmatismo, “ao relativar o que não é nem paternidade biológica 

nem afetiva, mas sim necessário relativismo, narração ou forma de desestimular a 

barriga de aluguel e a participação de terceiros pagos para tal procriação 

artificial.”220  

Segundo Sergio Ferraz, “a mãe é sempre aquela que gerou o óvulo 

fecundado pelo sêmen”221.  

Já para Albertino Daniel de Melo, a gestação faz parte da evolução 

biológica do embrião e por isso a legislação deve optar entre atribuir a 

maternidade à mãe biológica ou a gestante222.  

É inegável que a gestação faz surgir um vínculo entre a gestante e o 

filho, independentemente de existir vínculo biológico entre eles. Entendemos, no 

entanto, que uma vez admitida pela legislação a cessão do útero, seja ela gratuita, 

como ato de compaixão e altruísmo, seja ela onerosa, como verdadeiro negócio 

jurídico, de bases éticas discutíveis, deve-se estabelecer sua irrevogabilidade, 
 

218 KRELL, Olga Jubert Gouveia.  Reprodução Humana assistida e filiação civil. Princípios 
éticos e jurídicos.  Curitiba: Juruá, 2007, p. 197. 
219 VELOSO, Zeno. Direito brasileiro da filiação e da paternidade. São Paulo: Malheiros, 1997,  
p. 155. 
220 MARQUES, Claudia Lima. Visões sobre o teste de paternidade através do exame de DNA em 
direito brasileiro: direito pós-moderno à descoberta da origem?  In: LEITE, Eduardo de Oliveira.  
(Coord). Grandes temas da atualidade. DNA como meio de prova da filiação. Rio de Janeiro: 
Forense, 2000, p. 40. 
221 FERRAZ, Sergio. Manipulações biológicas e princípios constitucionais: uma introdução. 
Porto Alegre: Fabris, 1991, p. 58. 
222 MELO, Albertino Daniel de. Filiação biológica: tentando diálogo direto – Ciências. In: LEITE, 
Eduardo de Oliveira. (Coord). Grandes temas da atualidade. DNA como meio de prova da 
filiação. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 8-10. 
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quando da sua aceitação, quanto aos efeitos da maternidade em favor daquele 

que buscou a realização da técnica, a fim de se evitar qualquer insegurança 

jurídica no tocante aos aspectos da filiação. Daí a importância do consentimento 

livre e informado daquela que vai gestar. Esta deve estar ciente de que, ainda que 

desenvolva laços de afetividade com o filho que carrega, uma vez tendo se 

submetido à técnica, não será mãe para efeitos legais. 

Entretanto, atualmente, na ausência de lei específica, a tendência da 

doutrina e da jurisprudência brasileira é considerar como mãe, para os fins de 

registro e de efeitos sucessórios, aquela que teve o parto, admitindo-se que a 

doadora do óvulo realize a adoção, com a concordância da genitora. 223 Já os 

Tribunais americanos têm optado, na ausência de disposição contratual, já que lá 

se é permitida tal prática, por atribuir a maternidade àquela que encomendou.224

 Vale ressaltar que o Segundo Substitutivo do Projeto de Lei n° 90/99, 

do ano de 2003, veda expressamente, em seu art. 3°, a prática da gestação de 

substituição, orientação esta seguida pela maioria das legislações estrangeiras.225

Os problemas gerados pela gestação de substituição ainda se afiguram 

nos casos de relacionamentos homoafetivos, em que teríamos o filho com dois 

pais ou duas mães.  Embora seja crescente o número de adeptos ao 

entendimento de que as relações homoafetivas também são protegidas pela 

Constituição Federal, o mesmo ainda não é pacificamente consagrado na doutrina 

e na jurisprudência brasileiras, conforme já referido linhas atrás.  

Assim, os aplicadores do direito, diante da lacuna existente, devem 

solucionar as questões atinentes à maternidade na gestação de substituição à luz 

dos princípios constitucionais da dignidade humana, da proteção à família e da 

paternidade responsável, buscando concretizar o fim social da lei e fazer 

prevalecer os interesses do filho.  

 
223  GAMA, Guilherme C. Nogueira da.  A nova filiação. Rio de Janeiro/São Paulo: Renovar, 2003, 
p. 748-82. 
224 BARBAS, Estela M de Almeida Neves. Direito ao patrimônio genético. Coimbra: Almedina, 
1998, p.144.  
225 Na França, na Suíça, na Suécia, na Espanha e em Portugal, por exemplo, a prática é vedada. 
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CAPÍTULO 6 O DIREITO À ORIGEM BIOLÓGICA COMO DIREITO 
DA PERSONALIDADE E O ESTADO DE FILIAÇÃO: DIFERENÇAS 
NECESSÁRIAS 

 

6.1 OS DIREITOS DE PERSONALIDADE EM FACE DA TEORIA DOS 
DIREITOS FUNDAMENTAIS: ALGUMAS REFLEXÕES  

 

Embora o reconhecimento dos direitos de personalidade como categoria 

de direito seja relativamente recente, decorrente principalmente da doutrina alemã  

e francesa, desde a antiguidade ofensas físicas e morais à pessoa eram punidas 

através da actio injuriarum em Roma ou da dige kakegorias, na Grécia226.   

A noção de direitos da personalidade surge a partir do desenvolvimento 

do estudo dos direitos do homem, sobre cuja definição  não há consenso, em face 

das várias posições filosóficas sobre o tema. Assim, explica Suzana de Toledo 

Barros: 

 

[...] Como valores precípuos plasmados em uma Constituição, os direitos 
fundamentais traduzem, pois, as concepções filosófico-jurídicas aceitas 
por uma determinada sociedade, em um certo momento histórico. Estes 
valores fundantes do Estado são, ao mesmo tempo, fins da sociedade e 
direitos de seus  indivíduos. 227

 

A origem histórica dos direitos do homem varia, portanto, de acordo com 

concepções positivistas, historicistas, jusnaturalistas228. Segundo os 

jusnaturalistas, por exemplo, os direitos humanos seriam inatos, inerentes à 

condição humana e como tal, deveriam ser respeitados pelo Estado. Já para os 

 
226 DINIZ, Maria Helena.  Curso de direito civil brasileiro. Teoria geral do direito civil.  V. 1. São 
Paulo: Saraiva, 2007, p. 118. 
227 BARROS, Suzana de Toledo. O princípio da proporcionalidade e o controle de 
constitucionalidade das leis restritivas de direitos fundamentais. Brasília: Editora Brasília 
Jurídica, 2000, p. 130.  
228 MORAIS, Guilherme Braga Pena de. Dos direitos fundamentais: contribuição para uma teoria. 
São Paulo: LTr, 1997, p.81. 
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positivistas, apenas seriam direitos humanos aqueles que ordenamento jurídico 

reconhece como tal. 

Os direitos humanos devem ser vistos independentemente de tais 

concepções, como um todo, posto que como o homem vive em sociedade não se 

pode para fins de se reconhecer direitos fundamentais, separar  o direito social do 

direito individual. O homem tem direito a que a sociedade proteja seus direitos 

individuais, mas, por outro lado, deve até certo ponto submeter o exercício dos 

seus direitos às exigências sociais. 229

Há, no entanto, um consenso no sentido de afirmar que eles constituem 

o núcleo essencial e inviolável dos direitos, sendo o cerne de um Estado 

Democrático de Direito. 230.  

A idéia de fraternidade universal, consagrada pelo cristianismo contribui, 

para se reconhecer a existência de direitos que eram próprios do ser humano. 

Considera-se, porém, como marco do reconhecimento dos direitos humanos a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1789,  231 que, no art. 1° dispôs 

que todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e em direitos, são 

dotadas de razão e de consciência e devem agir em relação umas às outras com 

espírito de fraternidade. 232  

Tal declaração baseou-se nos pilares da revolução francesa, liberdade, 

igualdade e fraternidade e tinha a proposta de consagrar os direitos do homem, 

seja qual fosse sua nacionalidade, ou seja, de universalidade.  Segundo Noberto 

Bobbio: 

 

[...] O núcleo doutrinário da declaração está contido nos três artigos 
iniciais: o primeiro refere-se à condição natural dos indivíduos, que 

 
229 DINIZ, Geilsa Fátima Cavalcanti. Clonagem reprodutiva de seres humanos: análise e 
perspectivas jurídico filosóficas à luz dos direitos humanos fundamentais. Curitiba: Juruá, 2004, p. 
22. 
230 Idem,  p. 18. 
231 DINIZ, Maria Helena.  Curso de direito civil brasileiro. Teoria geral do direito civil.  V. 1.São 
Paulo: Saraiva, 2004, p. 118. 
232 TOSI, Guiseppe. Direitos humanos, direitos humanizantes. Disponível em 
<www.pge.sp.vobr.br/tesesdh/tese%230.htm>. Acesso em: 06 mar. 2007. 

http://www.pge.sp.vobr.br/tesesdh/tese%230.htm
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precede a formação da sociedade civil; o segundo, à finalidade da 
sociedade política, que vem depois (se não cronologicamente, pelo 
menos axiologicamente) do estado de natureza; o terceiro, ao princípio 
de legitimidade do poder que cabe à nação.233  

 

Embora muitas vezes se utilizem as terminologias direitos do homem, 

direitos fundamentais, direitos subjetivos, como sinônimos para Canotilho: 

 

[...] direitos do homem são direitos válidos para todos os povos e em 
todos os tempos (dimensão jusnaturalista-universalista); direitos 
fundamentais são os direitos do homem, jurídico-institucionalmente 
garantidos e limitados espacio-temporalmente. Os direitos do homem 
arrancariam da própria natureza humana e daí o seu caráter inviolável, 
intemporal e universal; os direitos fundamentais seriam os direitos 
objetivamente vigentes numa ordem jurídica concreta.234  
 

Desta feita, direitos fundamentais são os valores básicos e 

fundamentais de uma sociedade, previstos, por isso mesmo, em sua Constituição, 

que é o fundamento de toda ordem jurídica.235 Atualmente, a terminologia que 

predomina é a de que os direitos fundamentais são aqueles que foram positivados 

pela Constituição, com apregoa Canotilho.  

Há de se salientar, porém, que os direitos do homem são dotados de 

fundamentalidade e, por isto, superiores a quaisquer outros do ordenamento 

jurídico de modo que vinculam até mesmo o legislador originário.  

A importância de se tutelar constitucionalmente os direitos do homem 

restou evidente e se tornou motivo de preocupação diante das atrocidades 

cometidas no pós-guerra, tanto que os mesmos foram declarados na Assembléia 

Geral da ONU de 1948, na Convenção Européia de 1950 e no Pacto Internacional 

das Nações Unidas. 236 Desta feita, foram as Constituições do pós-guerra que 

 
233 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992, p. 93. 
234 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 4 Ed. Coimbra: 
Almedina, 1999, p. 387, 
235 MIRANDA, Jorge. Manuel de Direito Constitucional. Tomo IV. Direitos Fundamentais. 
Coimbra: Editora Coimbra, 2000, p. 51.  
236 DINIZ, Geilsa Fátima Cavalcanti. Clonagem reprodutiva de seres humanos: análise e 
perspectivas jurídico filosóficas à luz dos direitos humanos fundamentais. Curitiba: Juruá, 2004, p. 
20. 
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positivaram os direitos do homem, quando passaram a consagrar o princípio da 

proteção à pessoa humana.  

No Brasil, a Constituição Federal de 1988 erigiu a dignidade da pessoa 

humana como fundamento da República, e os direitos que materialmente 

emergem da dignidade e da sua afirmação e proteção foram tomados como 

fundamentais237.  

Os direitos fundamentais costumam ser divididos em gerações ou 

segundo alguns, em dimensões238, de acordo com o momento histórico e o 

modelo de Estado correspondente.  

À época do Estado liberal, quando se pregava a menor intervenção 

estatal possível, predominavam os direitos fundamentais de primeira geração. 

Ingo Wolfgang Sarlet assim explica: 

 

[...] Os direitos fundamentais, ao menos no âmbito de seu 
reconhecimento nas primeiras Constituições escritas, são o produto 
peculiar (ressalvado certo conteúdo social característico do 
constitucionalismo francês) do pensamento liberal-burgues do seculo 
XVIII, de marcado cunho individualista, surgindo e afirmando-se como 
direitos do indivíduo frente ao Estado, mais especificamente como 
direitos de defesa, demarcando uma zona de não – intervenção do 
Estado e uma esfera de autonomia individual em face de seu poder.239  

 

Os direitos fundamentais de primeira geração reconhecidos pelo Estado 

liberal tinham como objeto o dever do Estado de se abster de violar direitos 

humanos, na concepção jusnaturalista. Ou seja, na idéia da mínima intervenção 

estatal, tais direitos são conhecidos como direitos individuais ou direitos de 

 
237 FACHIN, Luiz Edson. Fundamentos, limites de transmissibilidade: anotações para uma leitura 
crítica, construtiva e de índole constitucional da disciplina dos direitos da personalidade no código 
civil brasileiro.  In CORREA, Elidia Aparecida de Arruda; GIACOIA, Gilberto; CONRADO, Marcelo. 
(coords). Biodireito e dignidade da pessoa humana: diálogo entre a ciência e o direito. Curitiba: 
Juruá, 2007, p.189. 
238 A terminologia gerações é criticada por alguns por dar a idéia de sucessão cronológica, de 
substituição de uma por outra, daí utilizarem a expressão dimensões dos direitos fundamentais.  
239 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do 
advogado, 1998, p. 48.  
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liberdades publicas, do individuo de agir segundo seu livre arbítrio. Paulo 

Bonavides esclarece: 

 

[...] os direitos de primeira geração tem por titular o individuo, são 
oponíveis ao Estado, traduzem-se como faculdade ou atributos da 
pessoa e ostentam uma subjetividade que é seu traço mais 
característico: enfim, são direitos de resistência ou de oposição perante o 
Estado. São os direitos da liberdade, os primeiros a constarem de 
instrumento normativo constitucional, a saber, os direitos civis e políticos, 
que em grande parte, correspondem, por prisma histórico àquela fase 
inaugural do constitucionalismo no ocidente.240  

 

Por conseguinte, os direitos fundamentais de primeira geração são os 

direitos individuais, ditos como direito à liberdade, oponíveis ao Estado, mas 

também àqueles outros indivíduos que não são seus titulares.  

Os direitos fundamentais de segunda geração são fruto de um período 

histórico conturbado, situado entre o século XIX e os primeiros anos do século XX, 

em que a questão social, em face das desigualdades econômicas e sociais entre 

os cidadãos colocava o liberalismo e o capitalismo em xeque. Nesta época, 

apenas garantir a liberdade dos indivíduos não era mais suficiente, sob pena de 

não haver igualdade concreta.  

Marco Bruno Miranda Clementino explica: 

 

[...] Ao longo do presente século XX, o liberalismo irá se confrontar com a 
tradição socialista e com a generalização das expectativas por igualdade 
social desencadeada por esse novo processo de referencias histórico-
universais. O titular dos direitos (econômicos, sociais, culturais) dessa 
segunda geração de direitos humanos, também conhecidos como direitos 
de crédito do individuo em relação à coletividade (direito do trabalho, 
saúde, educação) continuava sendo o indivíduo singular. Segundo Celso 
Lafer, em que pese o caráter complementar destas duas séries distintas 
(primeira e segunda geração), parece claro que os direitos humanos de 
primeira geração queriam limitar os poderes do Estado, enquanto que os 
da segunda geração trazem com pressuposto uma ampliação dos 
poderes do mesmo.241  

 
 

240 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. Rio de Janeiro: Malheiros, 1996, p. 517.  
241 CLEMENTINO, Marco Bruno Miranda. Algumas questões de direitos humanos. Disponível 
em: <www.jus.com.br/doutrina/qdirhum.html> Acesso em: 02 maio 2007. 

http://www.jus.com.br/doutrina/qdirhum.html
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Consistem, assim, nos direitos econômicos e sociais, reconhecidos 

primeiramente pela Constituição mexicana, de 1917 e pela Alemã de 1919. Nas 

diversas constituições de vários outros países aparecem como direitos de 

proteção ao trabalhador, direitos previdenciários, direito à saúde, direito à 

educação, etc. Na Constituição Brasileira de 1988, temos o dever do Estado à 

saúde, educação, cultura, etc.  

O Estado, portanto, deve agir para garantir a igualdade no seio social, 

mediante uma prestação exigível pelos cidadãos.  

Com a massificação das relações sociais, marcada pelo 

desaparecimento da individualidade dos cidadãos, surgem os direitos de terceira 

geração, conhecidos por direitos de solidariedade. 242 Acerca dos mesmos, diz 

Ingo Wolfgang Sarlet: 

 

[...] Os direitos fundamentais de terceira dimensão, de acordo com a lição 
de Perez Luno, podem ser considerados uma resposta ao fenômeno 
denominado de poluição das liberdades, que caracteriza o processo de 
erosão e degradação sofrido pelos direitos e liberdades fundamentais, 
principalmente em face do uso de novas tecnologias, assumindo especial 
relevância o direito ao meio ambiente e à qualidade de vida, bem como o 
direito à informática (ou liberdade de informática), cujo reconhecimento é 
postulado justamente em virtude do controle cada vez maior sobre a 
liberdade e intimidade individual mediante bancos de dados pessoais, 
meios de comunicação, etc, mas suscita certas dúvidas no que tange ao 
seu enquadramento na terceira dimensão dos direitos fundamentais. 243

 

Os direitos fundamentais de terceira geração caracterizam-se pela sua 

transindividualidade, pelo que entram em sua categoria os direitos à paz, à 

autodeterminação dos povos, ao desenvolvimento, dos consumidores, ao meio-

ambiente, ou seja, de titularidade coletiva. A partir do momento em que as 

relações sociais deixaram de seguir o modelo individualista  e passou-se a prestar 

mais atenção na relevância e não na titularidade do direito, o Estado teve que 

 
242 DINIZ, Geilza Fátima Cavalcanti. Clonagem reprodutiva de seres humanos. Curitiba: Juruá, 
2004, p. 46.  
243 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Editora Livraria 
do Advogado, 1998, p. 51.  
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assegurar direitos com foco na coletividade e não apenas no titular da relação 

jurídica material.244 Daí que tais direitos são difusos e coletivos. 

A Constituição Federal de 1988 consagra tais direitos, assim como o 

Supremo Tribunal Federal reconhece o direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, por exemplo, como direito fundamental de terceira geração.  

Com o surgimento do Estado globalizado, principalmente em face dos 

avanços no campo da tecnologia e da biologia, a maior parte da doutrina defende 

o surgimento da categoria dos chamados direitos de quarta geração. Não há 

consenso, no entanto, quanto à existência e conteúdo de tais direitos.  

A formação de relações humanas globalizadas passou a requerer o 

reconhecimento de direitos pertencentes ao gênero humano, seja a que Estado 

pertença o indivíduo. Paulo Bonavides, que defende a existência de tais direitos, 

diz que são direitos dos quais depende a concretização da sociedade aberta para 

o futuro, tais como direito à democracia, o direito à informação e o direito ao 

pluralismo.245  

Consideram-se os direitos relativos à manipulação genética, 

relacionados à biotecnologia e à bioengenharia, tratando de discussões sobre a 

vida e a morte, pressupondo sempre um debate ético prévio.  

Bobbio reconhece que se exigem os direitos de quarta geração, tendo 

em vista os efeitos cada vez mais traumáticos da pesquisa biológica, que permitirá 

manipulações do patrimônio genético de cada indivíduo, em relação as quais é 

preciso se estabelecer limites. 246  

Por sua vez, questiona-se a efetiva possibilidade de se sustentar a 

existência de uma nova dimensão de direitos fundamentais, ao argumento de que, 

em sua essência os direitos fundamentais gravitam, direta ou indiretamente, em 

torno dos tradicionais e perenes valores da vida, liberdade, igualdade e 

 
244 WEISS, Carlos. Direitos humanos contemporâneos. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 124.  
245 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 524-525. 
246 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Campus, 
1992, p. 6.  
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fraternidade (solidariedade), tendo sua base maior o princípio da dignidade 

humana. 247

Na esteira deste pensamento, Paulo Gustavo Gonet Branco afirma que 

os novos direitos, na verdade, podem ser adaptados nas categorias já existentes, 

sendo que estas seriam adaptadas às novas exigências do momento. E continua 

afirmando que a garantia contra certas manipulações genéticas expressa nada 

mais do que o clássico direito à vida, adaptado à modernidade, em face dos 

avanços biotecnológicos.248  

Em que pesem as discussões sobre a existência e conteúdo dos direitos 

fundamentais de quarta geração, entende-se que sua consolidação é irreversível, 

sendo certo que, através deles, estabelecem-se os alicerces jurídicos dos avanços 

tecnológicos e seus limites constitucionais. Essa geração se ocupa do 

redimensionamento de conceitos e limites biotecnológicos, rompendo, a cada 

nova incursão científica, paradigmas e, por fim, operando mudanças significativas 

no modo de vida de toda a Humanidade. Urge a necessidade de seu 

reconhecimento para que não fique o mundo jurídico apartado da evolução 

científica. 

Realizadas tais considerações, cumpre destacar a posição dos direitos 

de personalidade dentro da teoria dos direitos fundamentais.  

De início, salienta Paulo Lobo: 

 

[...] os direitos da personalidade são espécies do gênero direitos 
fundamentais e não se confundem com todos os direitos fundamentais, 
inclusive com os de primeira geração, máxime os que configuram 
garantia aos indivíduos em face do Estado, pois são externos à pessoa; 
não são inatos. Do mesmo modo, o caráter de exterioridade está 
presente nos direitos fundamentais de segunda e terceira gerações. 
Todavia, os direitos de quarta geração, referidos por Bobbio, apresentam 
pertinência com os direitos da personalidade, pois a integridade genética 

 
247 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Editora Livraria 
do advogado, 1998, p. 52.  
248 MENDES, Gilmar Ferreira. [et. Alii]. Hermenêutica constitucional e direitos fundamentais. 
Brasília: Brasília jurídica, 2000, p. 113.  
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é direito inato à pessoa humana, não podendo ser substancialmente 
modificada. 249

 

Ensina o eminente jurista, portanto que todos os direitos de 

personalidade são direitos fundamentais, mas nem todos os direitos fundamentais 

são direitos de personalidade. E continua afirmando que os direitos da 

personalidade são pluridisciplinares e, portanto, são objeto de estudo do Direito 

Civil, do Direito Constitucional e da Filosofia do Direito, a partir da perspectiva de 

análise de cada um destes ramos do Direito. Afirma que na perspectiva do direito 

constitucional são espécies do gênero direitos fundamentais e assim são tratados 

pelos publicistas. Já na perspectiva do Direito Civil, constituem o conjunto de 

direitos inatos da pessoa, notadamente da pessoa humana, que prevalecem sobre 

todos os demais direitos subjetivos privados.250  

Jorge Miranda observa que, apesar dos traços coincidentes, não são 

assimiláveis direitos fundamentais e direitos da personalidade. Os direitos da 

personalidade pressupõem relações de igualdade enquanto os direitos 

fundamentais pressupõem relações de poder. 251

Neste contexto, José Castan Tobeñas leciona: 

 

[...] uns e outros podem ser conceituados como direitos naturais já que, 
como aponta Legaz, os direitos da personalidade representam atributos 
que correspondem à pessoa por sua própria natureza e estão enraizados 
na própria condição do ser humano. A atual doutrina científica amplia 
bastante o âmbito dos direitos de personalidade, admitindo a categoria de 
direitos públicos subjetivos da personalidade. Mas, de todos os modos, 
tem sempre uma esfera mais reduzida que a própria dos direitos 
humanos. Nesse conceito moderno, tão amplo, dos direitos fundamentais 
do homem, politicamente ou internacionalmente garantidos são somente 
uma espécie deles, quando estejam dotados dessa garantia, os direitos 
da personalidade. 252

 

 
249 LOBO, Paulo Luiz Netto. Danos morais e direitos da personalidade. Disponível em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=4445>. Acesso em: 04 out. 2007. 
250 LOBO, Paulo Luiz Netto. Danos morais e direitos da personalidade. Disponível em : 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=4445>. Acesso em 04 out 2007 
251 MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional. 3. ed. Coimbra: Coimbra, 2000, t. 4, p. 61. 
252 TOBENAS, Jose Castan. Los derechos del hombre. 4 ed. Madrid: Réus, 1992, p. 30. 

http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=4445
http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=4445
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Os substratos teóricos que fundamentaram, na atualidade, os direitos de 

personalidade se desenvolveram a partir da idéia de que: 

 

[...] o homem, como pessoa, manifesta dois interesses fundamentais: 
como indivíduo, o interesse a uma livre existência; como participe do 
consorcio humano, o interesse ao livre desenvolvimento da vida em 
relações. A esses dois aspectos essenciais do ser humano podem 
substancialmente ser reconduzidas todas as instancias específicas da 
personalidade. 253

 

Com efeito, predomina a doutrina da concepção dos direitos de 

personalidade como poderes que o indivíduo exerce sobre sua própria pessoa – 

ius in se ipsum.254 É a posse de determinados bens e valores que garante a 

existência de uma entidade biológica e psíquica da pessoa. Sem tais atributos, 

simplesmente não se pode falar em pessoa. Tais bens são coisas que pertencem 

aos correspondentes sujeitos, que delas têm de se valer necessariamente para 

lograr normal desenvolvimento de vivencia social.255

Segundo Pontes de Miranda:  

 

[...] os direitos de personalidade são todos os direitos necessários à 
realização da personalidade, à sua inserção nas relações jurídicas. O 
primeiro deles é o da personalidade em si mesma, que também se 
analisa no ser humano, ao nascer, antes do registro do nascimento de 
que lhe vem o nome, que é direito de personalidade após o direito de ter 
nome, já esse, a seu turno posterior, logicamente, ao direito de 
personalidade como tal.256

 

 
253 GIAMPICOLO, Giorgio. La tutela guirídica della persona umana e il c.d. diritto allá riservatezza. 
Apud TEPEDINO, Gustavo. A tutela da personalidade do ordenamento civil-constitucional 
brasileiro. In Temas de Direito Civil. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 25.  
254 BARRETO, Wanderlei de Paula. Arts. 1 a 39. In ALVIM, Arruda; ALVIM, Thereza (coords.). 
Comentários ao Código Civil Brasileiro. V 1. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p.102-103.  
255 MORAES, Walter. Direito de personalidade. In Enciclopédia Saraiva de Direito. V. 16. São 
Paulo: Saraiva, 1995,  p. 29.  
256  MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Tomo 7. Campinas: Bookseller, 2000, p. 
31. 
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Para Limongi França, os direitos de personalidade constituem um 

conjunto de “faculdades jurídicas cujo objeto são os diversos aspectos da própria 

pessoa do sujeito, bem assim seus prolongamentos e projeções. “257  

Segundo Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho conceituam-

se os direitos de personalidade como aqueles que têm por objeto os atributos 

físicos, psíquicos e morais da pessoa em si e em suas projeções sociais.258  

Para Carlos Alberto Bittar, são direitos de personalidade aqueles 

reconhecidos à pessoa humana considerada em si mesma e em suas projeções 

na sociedade, previstos no ordenamento jurídico para a defesa de valores inatos 

ao homem, como a vida, a higidez física, a intimidade, a honra, a intelectualidade 

e outros tantos259.  

Silvio Rodrigues argumenta que os direitos de personalidade são inatos, 

de forma que não se pode conceber um indivíduo que não tenha direito à vida, à 

liberdade física ou intelectual, ao seu nome, ao seu corpo, à imagem e àquilo que 

ele crê ser sua honra. 260

Conforme se pode inferir da conceituação dos direitos de personalidade, 

esta varia de acordo com o enfoque jusnaturalista ou positivista que é dado pelo 

autor. Com efeito, para os jurisnaturalistas os direitos de personalidade seriam 

inerentes à condição humana, sendo, desta forma, anteriores ao próprio 

ordenamento jurídico, e, portanto, supralegais. Já os positivistas entendem que 

tais direitos necessitam de norma jurídica que os reconheçam formalmente.   

Tais teorizações, no entanto, mostram-se, nos dias atuais, insuficientes, 

em face da complexidade que caracteriza as relações sociais hodiernas, cada vez 

mais movidas pelo desenvolvimento tecnológico célere e que a cada dia põe em 

 
257  FRANÇA, Rubens Limongi. Direitos de personalidade:coordenadas fundamentais. Revista dos 
Tribunais. São Paulo, v. 567, p. 9-16, jan. 1983. 
258 GAGLIANO, Pablo Stolze e PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil. São 
Paulo: Saraiva, 2002, p. 143.  
259 BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 6ª ed. Ver. atual. e ampl. de acordo 
com o novo Código Civil por Eduardo C. B. Bittar. Rio de Janeiro: Forense universitária, 2003, p. 
75. 
260 RODRIGUES, Silvio. Direito civil. Vol.1. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 61. 
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risco os atributos essenciais da pessoa humana. Efetivamente, o mais importante 

de toda discussão é a proteção dos direitos de personalidade.  

Impende ressaltar que a noção de personalidade se encontra 

intimamente associada à idéia de ser capaz de direito, ou de poder o agente ser 

titular e estar apto à prática de determinados atos no plano do direito.261. Por isto 

se diz que os direitos de personalidade são aqueles para cujo exercício é 

suficiente a titularidade da personalidade, entendida em seu sentido de aptidão 

para ter direitos e obrigações.262  

Assim sendo, o art. 2° do Código Civil em vigor estabelece que todo 

homem é capaz de direitos e obrigações. Desta forma, surgida a pessoa, a esta é 

assegurado o exercício de todos os direitos por lei reconhecidos.  E aqueles 

direitos que não têm objeto econômico e que são inatos e essenciais à  realização 

da pessoa são direitos da personalidade263. 

José Joaquim Gomes Canotilho, fundamenta com destreza os direitos 

de personalidade vez  que: 

 

[..] estes abarcam certamente os direitos de estado (por ex.: direito de 
cidadania), os direitos sobre a própria pessoa (direito à vida, à 
integridade moral e física, direito à privacidade), os direitos distintivos da 
personalidade (direito à identidade pessoal, direito à informática) e muitos 
dos direitos de liberdade (liberdade de expressão). Tradicionalmente, 
afastam-se dos direitos de personalidade os direitos fundamentais 
políticos e os direitos a prestações por não serem atinentes ao ser como 
pessoa. Contudo, hoje em dia, dada a interdependência entre o estatuto 
positivo e o estatuto negativo do cidadão, e em face da concepção de um 
direito geral de personalidade como “direito à pessoa ser e à pessoa 
devir”, cada vez mais os direitos fundamentais tendem a ser direitos de 
personalidade e vice-versa. 264

 

 
261 REIS, Clayton. A proteção da personalidade na perspectiva do novo código civil brasileiro. In 
Revista Jurídica Cesumar. Maringá, a.1, n.1, p. 10, 2001.  
262 COELHO, Fabio Ulhoa. Curso de direito civil. V. 1. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 181. 
263 LOBO, Paulo Luiz Netto. Danos morais e direitos da personalidade. Disponível em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=4445>. Acesso em 10  jan. 2008. 
264  CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional, Coimbra: Almedina, 1998, p. 362. 

http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=4445
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No Brasil, a proteção aos direitos da personalidade, como espécie de 

direitos fundamentais, encontra-se na ordem constitucional de 1988, em alguns 

dispositivos, didaticamente indicados por Paulo Lobo: 

 

[...] Os tipos expressos de direitos da personalidade na Constituição são 
variados, podendo ser encontrados nos seguintes artigos: art. 5º, caput 
(direito à vida; direito à liberdade); 5º, V (direito à honra e direito à 
imagem, lesados por informação, que possibilita o direito à resposta ou 
direito de retificação, como diz a doutrina italiana, acumulável à 
indenização pecuniária por dano moral); art. 5º, IX (direito moral de autor, 
decorrente da liberdade de expressão da atividade intelectual, artística e 
científica (17)); art. 5º, X (direitos à intimidade, à vida privada, à honra e à 
imagem); art. 5º, XII (direito ao sigilo de correspondências e 
comunicações); art. 5º, IXVI (impedimento da pena de morte e da prisão 
perpétua); art. 5º, LIV (a privação da liberdade depende do devido 
processo legal); art. 5º, LX (restrição da publicidade processual, em razão 
da defesa da intimidade); art. 5º, LXXV (direito à honra, em decorrência 
de erro judiciário ou de excesso de prisão ; art. 199, § 4º (direito à 
integridade física, em virtude da proibição de transplante ilegal de órgãos, 
tecidos e substâncias humanas ou de sua comercialização); art. 225, § 
1º, V (direito à vida, em virtude de produção, comercialização e emprego 
de técnicas, métodos e substâncias); art. 227, caput ( direito à vida, 
direito à integridade física e direito à liberdade das crianças e dos 
adolescentes); art. 227, § 6º (direito à identidade pessoal dos filhos, sem 
discriminação, havidos ou não da relação de casamento ou por adoção); 
art. 230 (direito à vida e à honra dos idosos).265

 

No entanto, é impossível catalogar na lei todos os direitos de 

personalidade, incluídos dentre os direitos fundamentais, o que não importa em 

exclusão de vários outros direitos que, embora não mencionados expressamente, 

consistem em direitos de personalidade e como tal merecem total proteção.  

 
265 LOBO, Paulo Luiz Netto. Danos morais e direitos da personalidade. Disponível em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=4445>. Acesso em: 10  jan. 2008. 

http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=4445
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6.2 O POSICIONAMENTO DO DIREITO À ORIGEM GENÉTICA 
DENTRE OS DIREITOS DE PERSONALIDADE EM FACE DE SUA 
TIPICIDADE ABERTA 
 

Trava-se controvérsia doutrinária quando se discute a técnica a ser 

utilizada para introduzir os direitos da personalidade no ordenamento civil. 

Apresentam-se duas correntes teóricas. A primeira, que defende um direito geral 

de personalidade, conhecida por teoria monista, para a qual haveria um único 

direito geral de personalidade que envolvesse todos os valores essenciais da 

pessoa humana. E a segunda, a corrente pluralista, ou atomística, que, por sua 

vez, subdivide-se em duas, sendo que uma vertente teórica defende a tipificação 

das prerrogativas jurídicas personalíssimas e outra a existência de uma 

pluralidade de direitos indeterminados. 266

Estas duas sub-vertentes da teoria pluralista discutem, justamente, se 

haveria um número determinado de direitos de personalidade ou se tais direitos 

são previstos numerus apertus, sendo seu rol normativo meramente 

exemplificativo. Os que defendem a tipicidade dos referidos direitos afirmam que 

só merecem tutela aqueles expressamente previstos no texto legal, o que implica 

dizer que estaria desprotegido qualquer outro aspecto da pessoa humana que, 

injustamente sofresse violação, à míngua de existência de expressa previsão 

normativa. Todavia, os que defendem que se tratam de direitos atípicos 

argumentam que os direitos de personalidade não podem ser reduzidos apenas 

àquelas categorias legais, porque diversos são os interesses e bens mais 

elevados do ser humano e, assim, difícil haver uma previsibilidade legal 

satisfatória e integral.267 Desta feita, os diferentes direitos devem ser tutelados, 

ainda que não previstos de forma expressa. 

 
266 PERLINGIERI, Pietro. Perfis do direito civil. Introdução ao direito civil constitucional. 3 ed, rev. 
e ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 1997, p. 154. 
267 BERNARDO, Wesley de Oliveira Luouza. Dano moral: critérios de fixação de valor. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2005, p. 31.  
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Nas lições de Nelson Nery Junior: 

[...] cláusulas gerais são formulações contidas na lei, de caráter 
significativamente genérico e abstrato cujos valores devem ser 
preenchidos pelo juiz, autorizado a agir em decorrência da formulação 
geral da própria cláusula geral, que natureza de diretriz. 268

 

No pensar de Tereza Arruda Alvim Wambier: 

[...] Cláusulas gerais são normas em que vêm explicitados princípios 
jurídicos e que tem a função de dar ao Código Civil aptidão para acolher ( 
=passar a abranger) hipóteses que a experiência social ininterruptamente 
cria e que demandam disciplina. Assim, estas cláusulas, pode-se dizer, 
têm um potencial de abrangência infinitamente maior do que as regras 
jurídicas de estrutura tradicional, mais minuciosas e que contem em si 
mesmas descrita sua hipótese de sua incidência. AS clausulas gerais 
utilizam em sua formulação linguagem intencionalmente aberta, fluida ou 
vaga, e esta técnica tem diversas funções. Às vezes, a lei se serve de 
conceitos precisos e, por outras vezes, cada vez mais frequentemente, 
de conceitos que linguisticamente têm sido chamados de conceitos vagos 
ou indeterminados (por exemplo: união; bom pai de família, interesse 
público, etc). 269

 

Com efeito, pela consagração do princípio da dignidade humana, a 

pessoa humana ocupa lugar de destaque, sendo o valor máximo do ordenamento 

jurídico e, assim, merecedora de tutela em todas as relações jurídicas que integre. 

Daí afirmar-se que o ordenamento jurídico brasileiro “no tocante à tutela da 

personalidade humana adotou um sistema de proteção misto, pois traz um 

sistema geral de proteção da personalidade ao lado de direitos especiais de 

personalidade, especificados na Constituição”.270  

Para Paulo Lobo, os direitos de personalidade não podem ficar sem 

tutela jurídica ao pretexto de não estarem previstos expressamente na lei, já que 

defende que existe uma tipicidade aberta em relação aos mesmos. E explica: 

 

 
268 NERY JUNIOR, Nelson. O novo código civil e legislação extravagante anotados. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2002, p. 6.  
269 WAMBIER, Tereza Arruda Alvim. Uma reflexão sobre as clausulas gerais do código civil de 
2002: a função social do contrato. Revista dos Tribunais. São Paulo, v. 831, p. 59-60, jan. 2005.  
270 SZANIAKSKI, Elimar. Direitos de personalidade e sua tutela. 2 ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2005, p. 137.  
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[...] A tipicidade aberta não é incompatível com uma cláusula geral de 
tutela, que, ao lado da tipicidade social reconhecida, estabelece os limites 
mais amplos da consideração dos tipos. Significa dizer que são tipos de 
direitos da personalidade: a) os tipos previstos na Constituição e na 
legislação civil;   b) os tipos reconhecidos socialmente e conformes com a 
cláusula geral. 271

 

Desta feita, não se pode determinar aprioristicamente as situações 

jurídicas subjetivas merecedoras de tutela, tendo em vista que o objeto tutelado é 

o valor da pessoa humana. A tutela, portanto, deve ser integral, seja qual for a 

espécie de relação jurídica, seja qual for o atributo. Qualquer previsão exauriente 

de hipóteses a serem tuteladas excluiria novas exigências e manifestações da 

personalidade surgidas com o envolver da sociedade igualmente merecedoras de 

proteção.272  

A Constituição Federal de 1988 elegeu como um dos fundamentos da 

República a dignidade da pessoa humana e previu a não exclusão de outros 

direitos e garantias, mesmo não expressos, que decorram dos princípios adotados 

pela Constituição. (art. 5°, §2°).  

Através de uma interpretação sistêmica permite-se verificar a 

consagração de uma cláusula geral de tutela da personalidade humana. Assim, 

embora nossa Constituição não contenha, em seu texto, dispositivo específico 

destinado a tutelar a personalidade humana, reconhece e tutela o direito geral da 

personalidade através do princípio da dignidade humana da pessoa, que consiste 

em uma cláusula geral de concreção da proteção e do desenvolvimento da 

personalidade do indivíduo. 273

Na realidade, tal discussão foge ao âmbito específico do presente 

trabalho, para o qual há de se ter em mente que na tutela dos direitos de 

personalidade deve predominar o princípio da ampla proteção.  

 
271 LOBO, Paulo Luiz Netto. Danos morais e direitos da personalidade. Disponível em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=4445>. Acesso em: 10 jan. 2008. 
272 MORAES, Maria Celina Bodin de. O princípio da dignidade humana. MORAES, Maria Celina 
Bodin de (Coord). In Princípios do direito civil contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, 
p. 54.  
273 SZANIZKSKI, Op. cit., p. 137. 

http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=4445


        
                                                                            140
 

                                                

A Constituição Federal de 1988, segundo Paulo Lobo, sem prejuízo dos 

direitos implícitos, prevê os seguintes direitos de personalidade: direito à vida, 

direito à liberdade, direito à intimidade (privacidade); direito à vida privada 

(privacidade), direito à honra (reputação), direito à imagem (privacidade), direito 

moral de autor, direito ao sigilo, direito à identificação pessoal, direito à integridade 

física e psíquica. 274  

Por sua vez, o Código Civil de 2002 contém artigos específicos sobre o 

direito à vida, à integridade física e ao corpo (arts. 13 e 15), o direito ao corpo 

após a morte (art. 14), o direito ao nome (arts. 16 a 19), o direito à honra, o direito 

ao segredo, o direito à voz, o direito à imagem (art. 20) e o direito à vida privada 

(art. 21).  275

Sobre tais artigos, Maria Helena Diniz ressalva: 
 

[...] Apesar da grande importância dos direitos de personalidade, o 
Código Civil, mesmo tendo dedicado a eles um capitulo, pouco 
desenvolveu sobre tão relevante temática, embora, com o objetivo 
primordial de preservar o respeito à pessoa e aos direitos protegidos 
constitucionalmente, não tenha assumido o risco de uma enumeração 
taxativa, prevendo em poucas normas a proteção de certos direitos 
inerentes ao ser humano, talvez para que haja, posteriormente, 
desenvolvimento jurisprudencial e doutrinário e regulamentação por 
normas especiais. 276

 

Limongi França apresenta os direitos da personalidade, de acordo com 
a seguinte divisão:  
 

1.1. Direito à vida: a) à concepção e à descendência (gene artificial, 
inseminação artificial, inseminação de proveta, etc); b) ao nascimento; c) 
ao leite materno; d) ao planejamento familiar (limitação de filhos, 
esterilização masculina e feminina, pílulas e suas conseqüências); e) à 
proteção do menor (pela família e pela sociedade) f) à alimentação; g) à 
habitação; h) à educação; i) ao trabalho; j) ao transporte adequado; l) à 
segurança física; m) ao aspecto físico da estética humana; n) à proteção 
médica e hospitalar; o) ao meio ambiente ecológico; p) ao sossego; q) ao 

 
274 LOBO, Paulo Luiz Netto. Danos morais e direitos da personalidade. Disponível em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=4445>. Acesso em: 10 jan. 2008. 
275 SILVA, Regina Beatriz Tavares da. Critérios de fixação da indenização do dano moral. . In 
questões controvertidas no novo código civil.  São Paulo: Método, 2003, p. 260. 
276 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. Teoria geral do direito civil. V. 1. São 
Paulo: Saraiva, 2004, p. 124. 

http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=4445
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lazer; r) ao desenvolvimento vocacional profissional; s) ao 
desenvolvimento vocacional artístico; t) à liberdade; u) ao prolongamento 
artificial da vida; v) à reanimação; x) à velhice digna; z) relativos ao 
problema da eutanásia. 1.2. Direito ao corpo vivo: a) ao espermatozóide 
e ao óvulo; b) ao uso do útero para procriação alheia; c) ao exame 
médico; d) à transfusão de sangue; e) à alienação de sangue; f) ao 
transplante; g) relativos à experiência científica; h) ao transexualismo; i) 
relativos à mudança artificial do sexo; j) ao débito conjugal; l) à m) 
liberdade física; n) ao passe esportivo. 1.3. Direito ao corpo morto: a) ao 
sepulcro; b) à cremação; c)à utilização científica; d) relativos ao 
transplante; e) ao culto religioso. 2) Direito à integridade intelectual: a) à 
liberdade de pensamento; b)de autor; c) de inventor; d) de esportista; e) 
de esportista participante de espetáculo publico. 3) Direito à integridade 
moral: a) à liberdade civil, política e religiosa; b) à segurança moral; c) à 
honra; d) à honorificência; e) ao recato; f) à intimidade; g) à imagem; h) 
ao aspecto moral e religioso; i) ao segredo pessoal, doméstico, 
profissional, político e religioso; j) à identidade pessoal, familiar e social 
(profissional, político e religioso; j) à identidade pessoal sexual; m) ao 
nome; n) ao título; o) ao pseudônimo.277

 

De acordo com o que foi exposto, dificilmente poderíamos dizer que 

todos os direitos da personalidade estão ali catalogados, mas a enumeração serve 

para indicar as varias interfaces que eles podem apresentar.  

Diante de tais considerações, não há dúvida de que o direito à origem 

genética, embora não mencionado expressamente, 278enquadra-se nos direitos de 

personalidade, como subespécie do direito à identidade.   

 

6.3 A DELIMITAÇÃO CONCEITUAL DO DIREITO À ORIGEM 
GENÉTICA 

 
O direito à identidade pessoal do ser humano compreende tudo aquilo 

que identifica cada pessoa como indivíduo singular, seja a sua história genética 

 
277 Idem, p. 125.  
278 A Constituição portuguesa consagrou expressamente o direito à identidade genética, no seu art. 
26.3, introduzido pela revisão constitucional de 1997, sendo uma das primeiras da Europa a tratar 
do assunto.  
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(dados biologicamente genéticos), seja sua história pessoal (dados sociais, 

identidade civil de ascendentes e descendentes).279  

A identidade pessoal tem duas dimensões: uma dimensão absoluta ou 

individual, em que cada pessoa tem uma identidade definida por si mesma, 

expressão de caráter único, indivisível e irrepetível de cada ser humano (daí o 

fundamento para proibição da clonagem humana); e a dimensão relativa ou 

relacional, no sentido de que cada pessoa tem sua identidade igualmente definida 

em função de uma memória familiar conferida por seus antepassados, assumindo 

aqui especial relevância os respectivos progenitores, podendo-se falar de um 

direito à historicidade pessoal. 280  

Consiste em saber sua origem, sua ancestralidade, suas raízes, de 

entender seus traços (aptidões, doenças, raça, etnia) sócio culturais, conhecer a 

bagagem genético-cultural básica. Identificar e proteger a origem é parte do novo 

direito internacional, que inclui a identidade cultural como elemento juridicamente 

relevante, como categoria de direito da personalidade e de família. 281 É o direito 

de cada ser humano de conhecer sua história pessoal e origem genética.  

Conhecer sua ascendência é um anseio natural do homem, que busca 

saber, por suas origens, suas justificativas e seus possíveis destinos. Não há 

como negar o direito a conhecer a verdade biológica, por sua importância 

enquanto direito de personalidade. 

 

Como bem pondera Paulo Luiz Netto Lobo: 

 
[...] o objeto da tutela do direito ao conhecimento da origem genética é 
assegurar o direito da personalidade, na espécie direito à vida, pois os 
dados da ciência atual apontam para a necessidade de cada indivíduo 

 
279 KRELL, Olga Jubert. Reprodução humana assistida e filiação civil. Princípios éticos e 
jurídicos. Curitiba: Juruá, 2007, p. 171. 
280 OTERO, Paulo. Personalidade e identidade pessoal e genética do ser humano: um perfil 
constitucional da bioética. Coimbra: Almedina, 1999, p. 64.  
281 MARQUES, Claudia Lima. Visões sobre o teste de paternidade através do exame de DNA em 
direito brasileiro: direito pós-moderno à descoberta da origem? In LEITE, Eduardo de Oliveira 
(Coord.) Grandes temas da atualidade. DNA como meio de prova da filiação. Rio de Janeiro: 
Forense, 2000, p. 345. 
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saber a história de saúde de seus parentes biológicos próximos para 
prevenção da própria vida. Esse direito é individual, personalíssimo, não 
dependendo de ser inserido em relação de família para ser tutelado ou 
protegido 282

 

 

6.4 A IMPORTÂNCIA DO CONHECIMENTO DA ORIGEM GENÉTICA  
 

Consoante já expendido linhas atrás, a chamada inseminação artificial 

heteróloga, realizada com material genético de um terceiro, traz a discussão a 

respeito do direito do filho assim gerado de saber a sua origem. Tal debate 

também se trava nos casos de adoção.  

Ora, se se trata de direito de personalidade, ainda que não previsto de 

forma taxativa, não há como se negar tal direito. Não se pode impedir, via de 

regra, que o filho gerado possa investigar e ter acesso a sua origem genética, 

tendo em vista ser este um direito personalíssimo, indisponível e intransferível.  

Na maioria das vezes, pretende-se ter acesso à origem genética por 

questões psicológicas, pela necessidade de se conhecer. Em certos casos 

concretos, o fato de não se saber de onde veio, do ponto de vista biológico, pode 

comprometer a integração psíquica da pessoa.  

Muito bem explica a situação, José Roberto Moreira Filho: 

 

[...] Ao legar ao filho o seu direito de conhecer sua verdadeira identidade 
genética, estamos reconhecendo-lhe o exercício pleno de seu direito de 
personalidade e a possibilidade de buscar nos pais biológicos as 
explicações para as mais variadas dúvidas e questionamentos que 
surgem em sua vida, como, por exemplo, as explicações acerca da 
característica fenotípica, da índole e do comportamento social, das 
propensões ou resistências a certas doenças, etc.. 283

 

 
282 LOBO, Paulo Luiz Netto. Direito Civil.  Famílias. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 203. 
283 MOREIRA FILHO, José Roberto. Direito à identidade genética.  Jus navigandi. Disponível 
em:<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?ide=2744>. Acesso em: 02 jun. 2008. 

http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?ide=2744
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Nos casos de filhos adotivos, por exemplo, é comum o interesse pela 

origem biológica. Noticiou a revista época que existe uma associação chamada 

Filhos Adotivos no Brasil, que  conta com 300 membros, cujo objetivo comum é 

encontrar os pais biológicos. Além da questão médica, invocam também a 

necessidade de saber a razão do abandono. 284

Porém, é preciso salientar que a base fática da adoção não se confunde 

com a da reprodução medicamente assistida: naquela, a pessoa já existe e o 

Estado interfere visando melhorar a vida do adotando. Nesta, por sua vez, a 

solução visa o bem estar do casal. Na adoção, tem-se a teoria do fato consumado: 

a criança já existe. É por isso que o Estado interfere visando à melhoria de vida do 

adotando. Na reprodução assistida, como está sendo praticada, a solução não 

visa, a princípio, ao bem estar da criança que ainda não existe, mas ao do casal. 

Na adoção, a posição do Estado pode ser permissiva desde que ela represente 

efetivamente o bem da criança — princípio da interpretação mais amiga da criança 
—, uma vítima de circunstâncias as mais diversas, inclusive o destino. Na 

reprodução medicamente assistida, a posição do Estado deve ser restritiva, de 

modo a evitar que a busca de satisfação para os pais acabe por criar mais um 

candidato à adoção. E se os adotandos podem ser vítimas do destino, os filhos da 

medicina poderão ser vítimas do Estado.  

O reconhecimento da origem genética também tem importância em 

casos de doenças somente solucionáveis através de compatibilidade 

consangüínea, tal é o caso de certos transplantes de órgãos e certas doenças, 

como a leucemia.285

A medicina preditiva é um novo ramo da medicina cuja prática consiste 

em analisar a possibilidade, no plano fenótipo, do desenvolvimento de alguma 

 
284 MENDONÇA, Martha. Em busca dos pais biológicos – filhos adotivos se unem em todo pais em 
busca das próprias origens. Revista Época: Rio de Janeiro: Editora Globo, edição n° 571, de 
14.04.08, p. 56. 
285 MOREIRA FILHO, José Roberto. Direito à identidade genética.  Jus navigandi. Disponível 
em:<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?ide=2744>. Acesso em: 02 jun. 2008. 

http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?ide=2744
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enfermidade, com base em testes diagnósticos realizados no plano genótipo 286. 

Salienta Reinaldo Pereira e Silva: 

 

[...] O diagnóstico pré-sintomático das enfermidades monogênicas, 
situação em que existe grande previsibilidade, porém baixa possibilidade 
de modificação do risco de surgimento da enfermidade; e diagnóstico de 
enfermidades multifatoriais poligênicas, situação em que um único teste 
tem baixa previsibilidade, porém as opções de ser manipulado o 
ambiente para evitar o surgimento da enfermidade são grandes.287  

 

É irrefutável, desta forma, a importância do conhecimento de tais dados, 

a fim de resguardar o direito à vida e a saúde do filho e dos pais biologicos, no 

tocante a ter ciência das doenças e males que acometem seus ascendentes e 

poder tratá-las eficazmente.   

Outrossim, diante da globalização e evolução tecnológica que minimizou 

o óbice da distância aos relacionamentos pessoais e ampliou a informação, 

através da internet,  não se pode olvidar a importância de se conhecer os dados 

genéticos a fim de evitar a ocorrência dos impedimentos matrimoniais, tal como, o 

casamento ou uniões entre ascendentes e descendentes ou entre irmãos.  

Reportagem exibida em programa televisivo da Rede Globo288 narrou a 

história de cinco irmãos de mães diferentes, concebidos por meio de inseminação 

heteróloga na qual as mães utilizaram um doador anônimo de sêmen. Eles se 

encontraram através de um site da internet que cruzou os seus DNA´s e constatou 

que possuíam o mesmo pai. Embora morassem em locais totalmente diversos, 

seu encontro foi possível por meio da internet.  Uma das possíveis conseqüências 

seria a hipótese da manutenção de relações incestuosas entre esses irmãos, ou 

mesmo entre pai/doador e filha, sem que os mesmos soubessem da sua 

 
286 SILVA, Reinaldo Pereira e. Introdução ao Biodireito: investigação político-jurídica sobre o 
estatuto da concepção humana. São Paulo: Ltr, 2002. p. 296. 
287 Idem, p. 296. 
288 Programa Jornalístico Fantástico. Data de 11.12.2005. Disponível em: 
<www.globo.com/fantastico>. Acesso em: 23 jan.2008.  

http://www.globo.com/fantastico
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consangüinidade. Portanto, a dificuldade de que, na prática, tais pessoas se 

encontrem diminuiu sensivelmente, em face desta quebra de fronteiras. 289

Ao se reconhecer o direito à origem genética faz-se prevalecer a 

dignidade da pessoa humana, e esse é, certamente, o espírito apreendido pela 

Constituição Federal, de modo que também se tornou direito de toda criança 

poder conhecer sua origem, sua identidade biológica, sua família de sangue”.290

Nesta senda, seja pelas razões acima expostas, não há como se negar 

a importância da origem genética para a pessoa, dos pontos de vista psicológico, 

sociológico, médico ou jurídico.  

 

6.5 O DIREITO À ORIGEM GENÉTICA X FILIAÇÃO   
 

Consoante já dito, o direito à origem genética insere-se no grupo dos 

direitos da personalidade. Em face da evolução pela qual passaram o direito de 

família e também os direitos da personalidade, explica Paulo Lobo, o núcleo 

estrutural da família passou por transformações profundas e os direitos da 

personalidade voltaram-se para os atributos inatos e inerentes de cada pessoa 

humana, de modo que se pode vislumbrar dois universos: o do direito de família, 

que se volta para os direitos e deveres das pessoas no grupo familiar e os diretos 

da personalidade, que dizem respeito à pessoa em relação a si mesma, como 

indivíduo e, assim, a origem genética deixando de ser o único fato determinante 

da filiação migrou para os direitos de personalidade, com finalidades distintas.291  

Embora a maior parte da doutrina brasileira reconheça o direito ao filho 

gerado por inseminação heteróloga de saber sua origem genética, em face de sua 

 
289 A Resolução n° 1358/92 do Conselho Federal de medicina estabelece, no item IV-5 que o 
doador só pode produzir duas gestações, de sexos diferentes, numa área de um milhão de 
habitantes. Tal norma visa, exatamente, impedir os incestos.  
290 MADALENO, Rolf. Novas perspectivas no direito de família. Porto Alegre: livraria do 
advogado, 2000, p. 40.  
291 LOBO, Paulo Luiz Netto. Direito ao estado de filiação e direito à origem genética: uma distinção 
necessária. Revista Brasileira de Direito de Família. Porto Alegre: Síntese, n. 19, p. 133-156, 
ago/set.2003. 
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natureza personalíssima, impera, ainda, uma certa confusão sobre seus efeitos 

quanto à filiação.  

Consoante já explicitado, atualmente não mais se reconhece apenas a 

filiação em face do vínculo biológico, sendo certo que prevalece na doutrina 

civilista o entendimento de que a filiação socioafetiva prepondera sobre o 

biologismo.  

Para Paulo Lobo, portanto, não se deve confundir o estado de filiação 

com o direito da personalidade ao conhecimento da origem genética. Explica: 

 

[...] O direito ao conhecimento da origem genética não está coligado 
necessária ou exclusivamente à presunção de filiação e paternidade. (...) 
a certeza absoluta da origem genética não suficiente para fundamentar a 
filiação, uma vez que outros são os valores que passaram a dominar 
esse campo das relações humanas.292

A função de pai não se confunde com a de mero ascendente biológico. 

Na busca pela identidade genética, há apenas a procura pelo procriador ou 

genitor, que em nada altera o vinculo de parentesco antes estabelecido.293

A ascendência genética pode ser investigada a partir dos direitos da 

personalidade . 294

O Estatuto da Criança e do adolescente, por exemplo, prevê no artigo 

27 a possibilidade do adotado ter acesso aos dados de seus pais biológicos, sem 

que isto importe na desconstituição da filiação civil estabelecida pela adoção. 295  

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, assim interpretou a 

questão:  

 

 
292 LOBO, Paulo Luiz Netto.  Direito civil. Famílias. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 204.  
293 LOBO, Paulo Luiz Netto. O exame de DNA e o princípio da dignidade humana. Revista 
Brasileira de Direito de Família, jurisprudência comentada, n 1, p. 68-78, Abr/Mai/Jun 1999. 
294 VILELA, João Batista. O modelo constitucional da filiação: verdade e superstições. Revista 
Brasileira de Direito de Família.  São Paulo, n 2, p.141, jul/set 1999,. 
295 BRASIL. Lei n° 8069, de 13 de julho de 1990.  Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
adolescente, e dá outras providencias. Publicada no Diário Oficial da União de 16 de julho de 1990. 
Códigos civil, comercial, processo civil, Constituição Federal. Obra coletiva de autoria da Editora 
Saraiva com a colaboração de Antonio Luiz de Toledo Pinto, Márcia Cristina Vaz dos Santos Windt 
e Lívia Céspedes.  3. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 979-1009. 
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Adoção. Investigação de paternidade. Possibilidade. Admitir-se o 
reconhecimento do vínculo biológico de paternidade não envolve 
qualquer desconsideração ao disposto no artigo 48 da Lei 8.069/90. A 
adoção subsiste inalterada. A lei determina o desaparecimento dos 
vínculos jurídicos com pais e parentes, mas, evidentemente, persistem os 
naturais, daí a ressalva quanto aos impedimentos matrimoniais. 
Possibilidade de existir, ainda, respeitável necessidade psicológica de se 
conhecer os verdadeiros pais. Inexistência, em nosso direito, de norma 
proibitiva, prevalecendo o disposto no artigo 27 do ECA. 296

 

De fato, a adoção rompe os vínculos jurídicos, restando, porém, mantida 

a origem genética do filho adotado, o qual pode querer conhecê-la.  

À luz do direito estrangeiro, Paulo Lôbo ensina: 

 

[...] No direito alemão, o Tribunal Constitucional, em decisão de 1994, 
reconheceu nitidamente o direito de personalidade ao conhecimento da 
origem genética, mas sem efeitos sobre a relação de parentesco. O 
direito espanhol, ao admitir excepcionalmente a revelação da identidade 
do doador do material fecundante, expressamente exclui qualquer tipo de 
direito alimentar ou sucessório entre o individuo concebido e o genitor 
biológico. O Código civil argentino não admite o reconhecimento nem a 
ação de filiação do filho adotado contra a família de origem, mas permite 
conhecer que é mãe e o pai biológicos, sem fim de parentesco.297

 

A lei portuguesa que disciplina as técnicas de reprodução humana, por 

sua vez, prevê a possibilidade de acesso à identidade do doador por razões 

relevantes, que devem ser reconhecidas por Juiz, em sentença judicial.  

Na Alemanha, já se reconheceu o direito ao conhecimento da 

ascendência, sem que houvesse alteração na relação de parentesco, uma vez que 

tais direitos possuem dimensões autônomas. 298

Segundo Belmiro Pedro Welter, se existente a paternidade ou a 

maternidade socioafetiva, a investigação da origem estará restrita a três efeitos 

jurídicos, que são a necessidade psicológica do conhecimento da origem genética;  

 
296 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso Especial n° 127.541/RS. 3ª Turma. Rel. Ministro 
Eduardo Ribeiro. Decisão unânime. Brasília, 10.04.2000, DJ 28.8.2000 p. 72. Disponível em: < 
www.stj.jus.br>. Acesso em: 22 abr. 2008. 
297 LOBO, Paulo Luiz Netto. Direito civil. Famílias. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 204-205. 
298  Idem, p. 205. 

http://www.stj.jus.br/
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para afastar os impedimentos matrimoniais e para preservar a saúde e vida dos 

pais e do filho biológico, nas graves doenças hereditárias. 299

Por este raciocínio, o filho gerado pela inseminação heteróloga, uma vez 

estabelecida a filiação socioafetiva com os pais não biológicos, não mais caberia 

investigar a paternidade ou a maternidade, para a produção dos efeitos típicos da 

relação de filiação, tais como nome, alimentos, direitos sucessórios, etc. em 

relação ao doador do sêmen ou à doadora do óvulo, mas, apenas, na esfera do 

direito da personalidade.  

Impende distinguir ação de investigação de paternidade de ação de 

investigação de origem genética, embora se utilize o termo investigação de 

paternidade, indistintamente. A diferenciação em terminologia seria adequada, em 

termos processuais, já que nas ações de investigação de paternidade, com a 

sentença de procedência do pedido, já se terá o comando de alterar o registro 

civil, efeito este que não existe quando apenas se declara à origem biológica de 

alguém, não tendo o escopo de gerar direitos ou obrigações sejam eles pessoais 

(como direito ao sobrenome e ao registro civil) ou patrimoniais (direito à herança, 

alimentos etc).  Na investigação da origem genética, pretende-se apenas ver 

declarada sua ascendência genética, com fundamento no exercício de um direito 

de personalidade, totalmente desatrelado de uma relação de família, sendo a 

pretensão igualmente imprescritível e o direito em disputa inalienável. 300

Para Maria Berenice Dias, trata-se de ação de investigação de 

paternidade, cujo conteúdo será meramente declaratório, sem efeitos jurídicos 

outros. 301 O objeto da tutela do conhecimento da origem genética é assegurar o 

 
299 WELTER, Belmiro Pedro. Igualdade entre as filiações biológica e socioafetiva. . São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2003, p. 232. 
300 FARIAS, Cristiano Chaves de e ROSENVALD, Nelson. Direito das famílias. Rio de Janeiro: 
Lúmen Júris, 2008, p, 535. 
301 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2007,p. 358. 
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direito de personalidade enquanto o objeto da tutela da paternidade é o estado de 

filiação. 302

A ação declaratória da origem genética não produzirá efeitos sobre o 

vinculo de filiação já existente. Não terá o condão de estabelecer vinculo parental 

entre a pessoa que já tem uma família socioafetiva e pessoa que está sendo 

investigada. Do mesmo modo, reconhece-se o direito da pessoa que não tem uma 

família socioafetiva, mas pretende saber quem é seu genitor, sem que deseje 

estabelecer qualquer vinculo de filiação.  

Para Olga Krell, significa dizer que não se busca o estado de filho, por 

intermédio de ação de investigação de paternidade, mas sim, o direito ao 

conhecimento de sua origem genética, entendida apenas como dados necessários 

para evitar ou tratar de doenças hereditárias e para se impedir os casos de 

incestos. 303

Inegável, portanto, que os efeitos causados pelo reconhecimento do 

direito à origem genética não se confundem com os próprios da relação de 

filiação. Por conseguinte, o filho que busca conhecer seus pais biológicos, no caso 

da inseminação heteróloga, não pode esperar que sejam imputadas aos mesmos 

às obrigações decorrentes da filiação, tais como a obrigação alimentar, os direitos 

sucessórios, o direito ao nome etc. 

As novas perspectivas do direito de família não mais permitem confundir 

a verdade biológica com a filiação. A presunção de paternidade do marido ou 

companheiro que autorizou sua mulher a engravidar com sêmen de outro homem, 

em relação ao filho assim concebido demonstra que o biologismo não se sobrepõe 

à socioafetividade. O fato de se conhecer sua origem genética não é hábil a 

desconstituir um estado de filiação já existente.  

Por tudo isto, devem ser diferenciados o direito à origem biológica e o 

direito à filiação.  

 
302 DONIZETE, Leila. Filiação socioafetiva e direito à identidade genética.  Rio de Janeiro: 
Lúmen Júris, 2007, p. 124.  
303 KRELL, Olga Jubert Gouveia. Op, cit, p. 187. 
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CAPÍTULO 7 O DIREITO À IDENTIDADE DO FILHO GERADO POR 
TÉCNICA DE REPRODUÇÃO HUMANA ASSISTIDA EM FACE DO 
DIREITO À INTIMIDADE DO DOADOR DO MATERIAL GENÉTICO  

 

7.1 É caso de colisão entre normas jurídicas? 
 

Para se entender a possibilidade de conflitos de normas fundamentais, é 

imperiosa a análise do papel das regras e dos princípios no ordenamento jurídico.  

Segundo a teoria positivista do direito, o ordenamento jurídico é formado 

por normas jurídicas, numa estrutura hierarquizada, de forma que uma serve de 

fundamento de validade para as demais.  

Em que pese existirem vários conceitos e teorias sobre as normas 

jurídicas, o reconhecimento dos princípios como espécie de normas jurídicas não 

é assunto sobre o qual exista consenso. 

Na fase jusnaturalista, os princípios eram situados numa esfera de 

normatividade praticamente nula, apesar do reconhecimento de sua dimensão 

ético-valorativa inspiradora dos postulados de justiça. 304  

Já na fase positivista, os princípios, apesar de ingressarem nos novos 

códigos, ainda eram concebidos apenas como informadores do direito positivo. 

Apesar de serem extraídos da lei, eram vistos como pautas programáticas 

supralegais.305  

Betti, por exemplo, sustentava que os princípios possuem um conteúdo 

axiológico excessivo, razão pela qual há uma repugnância a uma formulação em 

termos receptivos que, se ocorre, termina por reduzi-los ao mesmo grau de outra 

norma qualquer306.  

 
304 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 232. 
305 Idem, p. 235. 
306 BETTI, Emilio. Interpretazione della legge degli atti giuridici. Milano: Giuffrè, 1949, p.. 212. 
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Esser, por sua vez, ofereceu considerável contribuição ao tema, ao 

tratar do mesmo sob a ótica do direito privado, reconhecendo a atuação normativa 

dos princípios embora os considerando como perfil de uma solução e não a 

solução em si mesma.307  

Afirmava que um princípio jurídico não é um preceito jurídico, nem uma 

norma jurídica em sentido técnico, por não conter nenhuma inscrição vinculante de 

tipo imediato para determinado campo de questões, pois pressupõe a 

concretização judicial ou legislativa destas instruções. Para ele, existem os 

princípios normativos, que não necessitariam de uma concretização de seu 

sentido, por serem deduzidos de pormenores reconhecidos positivamente e os 

princípios informativos, que seriam postulados de natureza ética ou política, ou 

seja, diretrizes que ficariam apenas no campo ideal e não no campo jurídico.308

Apesar de defender que os princípios, em si mesmos, não configurariam 

mandamentos, mas tão somente o critério e a justificação das normas, Esser 

reconhecia que os princípios constituem direito positivo.  

Como advento do pós-positivismo, os princípios passam a ter sua 

normatividade reconhecida, apesar de ainda serem contrapostos às normas, como 

se fossem espécies distintas. Por outro lado, muitos ainda insistem em negar aos 

princípios o caráter normativo. 

Karl Larenz, por exemplo, afirma que os princípios, mesmo servindo de 

base para o nascimento de regras, carecem de positivação. Segundo o notável 

jurista alemão são apenas pensamentos diretores que possibilitam a interpretação 

e o desenvolvimento de uma regulação determinada por eles (função positiva) e 

que excluem normas cujos valores lhes sejam contrários (função negativa).309

 
307 ESSER, Joseph. Principio y norma em la elaboracion jurisprudencial del derecho privado. 
Trad. Eduardo Valentí Fiol. Barcelona: Bosch, 1961, p. 102. 
308 Idem,  p .65 
309 LARENZ, Karl. Derecho justo: fundamentos de ética jurídica.  Trad. Luis Díez-Picazo. Madrid: 
Civitas, 1993, p. 54. 
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Atualmente, a divisão entre normas e princípios vem sendo refutada por 

importantes juristas e filósofos do direito, que caracterizam os princípios, ao lado 

das regras, como espécie de normas jurídicas.  

Isto ocorre principalmente porque os princípios saíram da seara 

exclusivamente privatística e ingressaram nos domínios das Constituições, onde 

constituem a base dos sistemas normativos.  

Adotando a tese de que as normas jurídicas dividem-se em princípios e 

regras, cumpre analisar suas diferenças.  

Tradicionalmente, a norma jurídica é concebida como um comando que 

manifesta a obrigatoriedade de um comportamento, a exigência de uma ação ou 

omissão.310  

Para Kelsen, as normas jurídicas são mandamentos imperativos, mas 

também permissões e atribuições de poder ou competência.311  

As normas jurídicas possuem uma estrutura lógica que se caracteriza 

pela conexão entre situações hipotéticas (fatos tipos) e determinadas 

conseqüências juridicamente prescritas, ou seja, pressuposto de fato e 

conseqüência (estatuição). 

Nas lições de Lourival Vilanova, o revestimento verbal não é 

fundamental para a caracterização de um enunciado como sendo normativo, pois 

este “não obedece a uma forma padrão”, podendo variar segundo as 

peculiaridades de cada idioma e as diversas estruturas gramaticais. 312  

Os princípios, por sua vez, também possuem um pressuposto de fato, 

hábil a caracterizá-lo como norma jurídica, porém possuem uma série 

indeterminada e homogênea de hipóteses, diferentemente do que ocorre com as 

regras. Por exemplo, quando a Constituição de 1988 prevê que a República 

 
310 REALE, Miguel. Filosofia do direito. 17ª ed. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 287 
311 KELSEN, Hans. Teoria Geral das Normas. Trad. de José Florentino Duarte. Porto Alegre: 
Sergio Antonio Fabris Editor, 1986, p. 201. 
312 VILANOVA, Lourival. As estruturas lógicas e o sistema do direito positivo. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1977, p. 51. 
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Federativa do Brasil tem como um de seus fundamentos a dignidade da pessoa 

humana, temos que a dignidade pode estar relacionada a uma série de questões, 

como saúde, educação, vida, etc, demonstrando, assim, a possibilidade de 

existirem vários fatos tipos.  

No que tange ao elemento conseqüência, (estatuição), também pode o 

mesmo ser vislumbrado nos princípios. O que ocorre é que as conseqüências 

estão presentes em outros dispositivos.  

Acerca da estatuição dos princípios, Eros Roberto Grau faz a seguinte 

observação: 

[...] neles também comparece, embora de modo implícito, no extremo 
completável em outra ou outras normas jurídicas, tal como ocorre em 
relação a inumeras normas jurídicas incompletas. Estas são aquelas que 
apenas explicitam ou o suposto fato ou a estatuição de outras normas 
jurídicas, não obstante, configurando norma jurídica na medida em que, 
como anota Larenz, existem em conexão com outras normas jurídicas, 
participando o sentido de validade delas313.  

 

Para Celso Antônio Bandeira de Mello: 

 
  [...] princípio é o mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro 
alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes 
normas, compondo-lhes o espírito e servindo de critério para sua exata 
compreensão e inteligência, exatamente por definir a lógica e 
racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá 
sentido harmônico314.  

 

De acordo com Dworkin, dois são os critérios que permitem apartar os 

princípios das regras. O primeiro deles é de ordem lógica: as regras são aplicadas 

de forma disjuntiva, ou seja, ocorrendo a hipótese de incidência e sendo a norma 

válida, a conseqüência jurídica deve necessariamente ocorrer. Os princípios, por 

 
313 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988: interpretação e crítica. 
São Paulo: Malheiros, 1997, p. 110. 
314 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Elementos de direito administrativo. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 1980, p. 230.  
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seu turno, não são automaticamente aplicados, comportando inúmeras exceções 

não previstas pela própria norma315.   

Feitas tais considerações, tendo em vista a existência de regras e 

princípios formando um ordenamento jurídico, como se comportar o aplicador do 

direito, apresentando-se um conflito entre regras ou entre regras e princípios, ou 

mesmo entre princípios? 

Durante o processo hermenêutico, pode advir contradição entre normas 

integrantes do sistema, denominada antinomia. Tércio Sampaio Ferraz Jr, ao 

explicar o tema, conclui que a antinomia jurídica perfaz-se quando: as normas 

conflitantes emanem de autoridades competentes, num mesmo âmbito normativo; 

contradigam-se por possuírem operadores opostos (permissão e proibição) e 

conteúdos refletindo negação interna um e outro (prescrição de atuação e 

prescrição de omissão) e por fim criem posição insustentável do sujeito 

destinatário da norma, sem qualquer recurso para resolver o impasse instituído316.  

Configurar-se-ia antinomia real quando preenchidos os três requisitos 

acima expostos e antinomia aparente, acaso haja solução prevista no 

ordenamento jurídico, entre nós, consignada na Lei de Introdução, que se fixa o 

critério hierárquico, de especialização e cronológico. 

Na realidade, admitimos a possibilidade de haver conflitos entre regras, 

entre regras e princípios e entre princípios, embora a antinomia possa ser às 

vezes meramente aparente.  

Ao se reconhecer a natureza axiológica dos princípios, entende-se que 

estes possuem dimensão de peso valorativa, ausente nas regras. Desse modo, 

ocorrendo o conflito entre dois ou mais princípios em um determinado caso, deve 

o intérprete considerar o peso relativo de cada um deles e verificar, naquele caso 

concreto, qual deve prevalecer, afastando o princípio incompatível.  

 
315 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Trad. Nelson Boeira. São Paulo: Martins 
Fontes, 2002, p. 43. 
316 FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão e 
dominação. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 1994, p. 209. 
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Situação diferente ocorre com as regras. Havendo conflito entre duas 

regras – o que Bobbio denomina de antinomia própria317 – uma delas será 

invalidada e deverá ser excluída do sistema jurídico.  

Nessa hipótese, os critérios para solução da antinomia são de ordem 

técnica (lex posterior derogat priori, lex superior derogat inferioris e lex specialis 

derogat generali), conforme acima já dito, não demandando ao aplicador do direito 

nenhum juízo valorativo. 

Observa ainda Dworkin que, no caso de conflito entre princípios não há 

propriamente uma discricionariedade do intérprete em definir qual deles deve 

prevalecer. Essa determinação resulta, na expressão do constitucionalismo 

alemão, de um juízo de ponderação entre os diversos valores jurídicos envolvidos, 

segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade.318

Boa parte das normas de direitos fundamentais é composta por 

princípios, igualdade, privacidade, função social da propriedade, liberdade de 

consciência, dentre outros direitos, constituem, antes de tudo, princípios 

orientadores de todo o ordenamento jurídico, devendo, pois ser necessariamente 

considerados pelo aplicador do direito. 

Como os princípios possuírem uma dimensão de peso maior que a das 

regras, havendo um conflito de regras, uma destas regras será invalidada, 

enquanto no conflito entre princípios, a solução dependerá do peso e da 

importância de cada um no caso concreto, que não será invalidado, porém apenas 

não aplicado naquela determinada situação319.  

Dessa forma, Alexy apresenta a distinção fundamental entre regras e 

princípios: princípio são normas que ordenam que algo se realize na maior medida 

possível, em relação às possibilidades jurídicas e fáticas. São, destarte, mandados 

de otimização que se caracterizam por poderem ser cumpridos em diferentes 
 

317 BOBBIO, Noberto. Teoria do ordenamento jurídico. São Paulo; Brasília: Polis: UNB, 1989, p. 
86. 
318 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Trad. Nelson Boeira. São Paulo: Martins 
Fontes, 2002, p. 42. 
319 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Trad. Nelson Boeira. São Paulo: Martins 
Fontes, 2002, p.43. 
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graus e pela medida de seu cumprimento depender não só das possibilidades 

fáticas, mas também, das possibilidades jurídicas. Já as regras possuem 

determinações no campo fático e jurídico de forma que se ela é valida então deve 

ser cumprida exatamente naquilo que ela ordena.  As regras seriam aplicadas de 

forma silogística enquanto os princípios por meio da ponderação. 

Do exposto, pode-se concluir que a concepção de Alexy, leva-nos a 

equiparar os princípios a valores, embora apontem para o que é devido e não 

apenas para o que seria melhor o que impede que se possa determinar, para cada 

caso, a resposta correta na aplicação dos princípios.  

Seguindo tal orientação, portanto, estar-se-ia efetivamente diante de um 

conflito de normas, quando se garante o direito ao filho de saber sua origem 

genética e, ao mesmo tempo, ao doador do material sexual ao sigilo de sua 

identidade, que deve ser solucionado através da ponderação.  

     

7.2 A DIVERGÊNCIA DOUTRINÁRIA E JURISPRUDENCIAL 
QUANDO DA SOLUÇÃO DO CONFLITO: QUAL DIREITO DEVE 
PREVALECER?  

 

Tanto no direito pátrio como no direito alienígena não há consenso 

sobre a prevalência de um ou de outro direito.  

A maioria dos paises em que há legislação sobre a reprodução humana 

assistida, garante o direito ao anonimato do doador na inseminação heteróloga, 

como, por exemplo, a França, a Inglaterra, Portugal, Alemanha, Áustria, 

Dinamarca e Espanha, podendo o mesmo ser afastado, apenas excepcionalmente 

e em casos expressos, como de doenças genéticas.  

No Brasil, como já foi mencionado, a Resolução n° 1358/92, do 

Conselho Federal de Medicina garante o anonimato do doador, com apenas a 

ressalva de que se pode ter acesso a dados clínicos de caráter geral do doador, 

características fenotípicas e amostra de material celular, em casos de doenças 
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genéticas ou para evitar relacionamentos consangüíneos, vedada, no entanto, a 

revelação da identidade civil. . 

Os argumentos favoráveis ao sigilo do doador são diversos. Destaca-se 

que o conhecimento da identidade do doador poderia produzir interferências na 

relação familiar, atentando contra a estabilidade da família. A descoberta de uma 

outra pessoa na sua criação poderia causar traumas à criança, prejudicando-lhe o 

bem-estar.   

De outro turno, o doador poderia reclamar direitos sobre o filho, o filho 

poderia reclamar direitos em relação ao doador, sem prejuízo da carga psicológica 

que implica para o cônjuge estéril conhecer a identidade do pai ou da mãe 

biológica do seu filho.  

Para Eduardo de Oliveira Leite o anonimato permite garantir o 

desenvolvimento normal da família assim fundada e também proteger o leal do 

desinteresse daquele que contribui na sua formação. Na hierarquia dos valores 

estas considerações sobrepujam o pretendido direito ao conhecimento de sua 

origem. Salienta que o anonimato impede que sejam estabelecidas relações entre 

o doador e a criança com vistas a obtenção de vantagens pecuniárias, pois 

efetivamente a ruptura do sigilo poderia gerar relações de fato com o doador. 320

Segundo Albertino Daniel Melo, o filho não perde a sua identidade por 

não conhecer os pais genéticos, porque, com a afirmação dos direitos da 

personalidade, é certo que a identidade se altera com o esforço pessoal próprio, 

ganhando nova imagem, foros de honra, de intimidade, tudo isso com que a 

sociedade se engrandece. 321

Destaca Gumicio que “Si si aboliera el secreto a la identidad del 

donante, vários centros sanitários temen que se quedarian sin ellos, ante la 

 
320 LEITE, Eduardo de Oliveira. Op. cit. p.33. 
321 MELO, Albertino Daniel. Filiação biológica: tentando diálogo direito-ciências. In LEITE, Eduardo 
de Oliveira (coord). Grandes temas da atualidade. DNA como meio de prova da filiação. Rio de 
Janeiro: Forense, 2000, p. 2.  
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posibilidad que en el futuro pudieran quedar obligados a cumplir los deberes de 

padre”.322  

Portanto, o anonimato seria uma forma de incentivar a doação, 

mediante a garantia de ausência de qualquer responsabilidade do doador para 

com o gerado. Por outro lado, graças à garantia do anonimato, a pessoa pôde 

nascer, pois caso contrário não teria havido a doação. 

 Outrossim, em varias oportunidades já se decidiu que o direito à origem 

genética nem  sempre é absoluto. Tal afirmação pode ser corroborada, por 

exemplo, pela adoção do instituto do parto anônimo por alguns ordenamentos 

jurídicos.  

Através do parto anônimo, concede-se à mãe o direito de entregar seu 

filho ao Estado, quando do nascimento, assegurando-lhe o direito de exigir que 

não conste seu nome do registro de nascimento da criança, afastando qualquer 

efeito jurídico da maternidade.  

Segundo Fabíola Santos Albuquerque o nome decorreu do fato de ser 

fixado no muro ou na janela, normalmente das Santas Casas de Misericórdia, 

hospitais ou conventos, um artefato de madeira no qual era colocada a criança e 

mediante um giro era conduzia ao interior daquelas dependências. Um toque na 

campainha, ou um badalar de sino era o sinal dado que na roda viva havia uma 

criança e quem a colocou não queria ser identificada. 323

França, Bélgica, Áustria, Itália, Luxemburgo e alguns Estados dos 

Estados Unidos (28 dos 50 Estados) adotam o instituto do parto anônimo. O 

mesmo faz reviver a chamada “roda dos expostos” onde os bebês eram entregues 

às instituições religiosas, por meio de uma portinha giratória, sem que a mãe fosse 

vista. A roda foi criada em Marselha, na França, em 1188, a pedido do Papa 

Inocêncio III, diante da grande quantidade de bebes jogados no Rio Tigre.  
 

322 SCHONTHALER, Juan Cristobal Gumucio. Procreacion Asistida heteróloga. Efectos civiles en 
relacion con el matrimonio y la filiacion. In Revista Chilena de Derecho, v. 21, n° 2, pp. 329-
343,1994. 
323 ALBUQUERQUE, Fabíola Santos. O instituto do parto anônimo no direito brasileiro: avanços ou 
retrocessos? In Revista Brasileira de Direito das Famílias e Sucessões. Porto Alegre: 
Magister/IBDFAM, n. 01, p. 143-144, dez/jan 2007.   
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No Brasil, tramita o Projeto de Lei n° 2747/08, do Deputado Federal 

Eduardo Valverde (PT-RO), assegurando à gestante o direito de dispor da 

maternidade e também de ter a identidade preservada desde o pré-natal, caso 

venha a entregar o filho logo após o parto, o qual já vem despertando inúmeros 

debates na sociedade.  

Portanto, assim como ocorre na inseminação artificial heteróloga, 

garante-se o sigilo da identidade da genitora, evitando que a pessoa conheça sua 

origem biológica.  

A Corte Européia de Direitos Humanos, ao julgar o caso Odièvre c/ 

France, considerou a legislação francesa que consagra o parto anônimo 

compatível com a Convenção Européia de Direitos Humanos. Trata-se do caso em 

que a Sra. Odièvre, mulher de aproximadamente quarenta anos, nascida de um 

parto anônimo, requereu lhe fosse fornecida a identidade de sua genitora, mesmo 

tendo sido adotada por um casal francês, desde cedo e não visando à 

desconstituição da relação familiar. Alegou como base de seu pedido que a 

confidencialidade e o segredo dos dados de sua mãe viola o art. 8° da Convenção 

Européia de Direitos Humanos, que reconhece que toda pessoa tem direito ao 

respeito de sua vida privada e familiar.  A referida Corte, no entanto, entendeu que 

nenhum direito é absoluto nem tampouco o direito de conhecer a origem biológica 

e, neste caso, deveria prevalecer o disposto na lei francesa que assegurava o 

anonimato da genitora, até mesmo porque a litigante tinha sido adotada e, desta 

forma, possuía uma família. 324

Asseverou o referido Tribunal, que o direito do filho a sua família 

biológica não seria absoluto. No referido caso, o Tribunal distinguiu o direito à vida 

intima e o direito à vida familiar, não reconhecendo qualquer violação a este, em 

face de a requerente não pretender gerar vínculos jurídicos com sua família de 

origem, nem destruir os laços com a sua família adotiva. Consta, ainda, como 

 
324 CARLUCCI, Aída Kemelmajer. El derecho humano a conecer el origen biológico y el 
derecho a establecer vínculos de filiacion. A propósito de la decision del Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos de 13/2/2003, em el caso “Odievre c/ France. Disponível a partir de: 
<www.dialnet.unirioja.es/servilet/articulo?codigo=825118>.Acesso em: 12 nov. 2006. 

http://www.dialnet.unirioja.es/servilet/articulo?codigo=825118%3E.Acesso
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motivação da decisão, o argumento de que cabe aos Estados a possibilidade de 

optar, dentro de uma certa margem de apreciação, entre as medidas próprias para 

assegurar o reconhecimento dos direitos que a Convenção garante a toda pessoa. 
325

Ao analisar detidamente tal decisão, Aida Kemelmer de Carlucci conclui 

pelo seu desacerto, em face, principalmente, de haver desconsiderado o direito de 

personalidade em face da autonomia da vontade materna. 326

O mesmo Tribunal Europeu reconheceu, no entanto, a importância do 

direito à identidade pessoal, ao apreciar o caso Milkulic c/ Croácia. A requerente, 

uma menina de cinco anos, queixava-se da lentidão de um processo de 

investigação de paternidade, em face da inexistência no direito croata de uma 

medida que permitisse aos Juizes obrigar o suposto pai a se submeter às provas 

genéticas.  A referida Corte sopesou os interesses do indivíduo de obter 

informação para descobrir a verdade concernente a um aspecto importante de sua 

identidade pessoal e o interesse de terceiros a opor-se a serem submetidos a um 

exame médico. Considerou que o Estado tinha obrigação de proporcionar os 

meios alternativos que permitissem a uma autoridade independente solucionar o 

caso num prazo razoável e entendeu que o interesse da requerente com relação a 

sua identidade pessoal havia sido relegado por um tempo excessivamente 

prolongado. 327

No Brasil, consoante já dito, não há lei regulamentando a reprodução 

humana assistida, existindo apenas a já referida norma quanto à identidade do 

doador do sêmen contida na Resolução supracitada.  

Na jurisprudência, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Habeas 

Corpus n° 71.373.-RS, entendeu, à unanimidade, que não pode haver a  condução 

sob vara para realização do teste de DNA, com base no princípio da dignidade da 

 
325 CARLUCCI, Aída Kemelmajer. El derecho humano a conecer el origen biológico y el 
derecho a establecer vínculos de filiacion. A propósito de la decision del Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos de 13/2/2003, em el caso “Odievre c/ France”. Disponível a partir de: 
<www.dialnet.unirioja.es/servilet/articulo?codigo=825118>.Acesso em: 12 nov. 2006. 
326  Idem. 
327 Ibidem. 

http://www.dialnet.unirioja.es/servilet/articulo?codigo=825118%3E.Acesso


        
                                                                            162
 

                                                

pessoa humana, sem, contudo, salientar o direito à origem genética. Veja-se, a 

propósito, a ementa do acórdão: 

 

INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE – EXAME DE DNA – CONDUÇÃO 
DO RÉU “DEBAIXO DE VARA”. Discrepa, a mais não poder, de garantias 
constitucionais implícitas e explicitas – preservação da dignidade 
humana, da intimidade, da intangibilidade do corpo humano, do império 
da lei e da inexecução específica e direta de obrigação de fazer – 
provimento judicial que, em ação civil de investigação de paternidade, 
implique determinação no sentido de o réu ser conduzido ao laboratório, 
“debaixo de vara”, para coleta de material indispensável à leitura do 
exame de DNA. A recusa devolve-se ao plano jurídico-instrumental, 
consideradas a dogmática, a doutrina e a jurisprudência, no que voltadas 
ao deslinde das questões ligadas à prova dos fatos328.  

 

Por outro lado, em sentido oposto, posicionou-se o Superior Tribunal de 

Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial n° 140.665-MG, cuja ementa 

se transcreve: 

DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVESTIGAÇÃO DE 
PATERNIDADE. PROVA GENÉTICA. DNA. REQUERIMENTO FEITO A 
DESTEMPO. VALIDADE. NATUREZA DA DEMANDA. AÇÃO DE 
ESTADO. BUSCA DA VERDADE REAL. PRECLUSÃO. INSTRUÇÃO 
PROBATÓRIA. INOCÔRRÊNCIA PARA O JUIZ. PROCESSO CIVIL 
CONTEMPORÂNEO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ART. 130, CPC. 
CARACTERIZAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. 
COLHEITA DE MATERIAL DO MORTO ANTES DO SEPULTAMENTO. 
POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.  

I – Tem o julgador a iniciativa probatória quando presentes razões de 
ordem pública e igualitária, como, por exemplo, quando se esteja diante 
de causa que tenha por objeto direito indisponível (ações de estado), ou 
quando o julgador, em face das provas produzidas, se encontre em 
estado de perplexidade ou, ainda, quando haja significativa desproporção 
econômica ou sócio-cultural entre as partes. II – Além das questões 
concernentes às condições da ação e aos pressupostos processuais, a 
cujo respeito há expressa imunização legal (CPC, art. 267, §3°), a 
preclusão não alcança o juiz em se cuidando de instrução probatória. III – 
Diante do cada vez maior sentido publicista que se tem atribuído ao 
processo contemporâneo, o juiz deixou de ser meto espectador inerte da 
batalha judicial, passando a assumir uma posição ativa, que lhe permite, 
dentre outras prerrogativas, determinar a produção de provas, desde que 
o faça com imparcialidade e resguardando o princípio do contraditório. IV 
– Na fase atual da evolução do Direito de Família, não se justifica 

 
328 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Tribunal Pleno. Habeas Corpus n° 71373-RS. Relator 
Ministro Francisco Resek. Redator Ministro Marco Aurélio Mello. Decisão por maioria. Brasília, 
10.11.1994. DJ 22.11.1996. Disponível a partir de: <www.stf.gov.br>. Acesso em: 22 abr. 2008. 

http://www.stf.gov.br/
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inacolher a produção de prova genética pelo DNA, que a Ciência tem 
proclamado idônea e eficaz.329

 

Embora a citada decisão do Superior Tribunal de Justiça cinja-se a 

aspectos processuais, o cerne da questão reside em se considerar ou não o 

exame de DNA um direito a ser assegurado a quem pretenda confirmar ou negar o 

vínculo genético com o outro. Este é o mesmo ponto nodal da decisão do 

Supremo Tribunal Federal.  Enquanto a primeira corte reconheceu o direito à 

realização do exame, a segunda o negou. 

A decisão do Supremo Tribunal Federal foi objeto de severas críticas, 

tendo vista em que reconheceu a prevalência, naquele caso, do direito à 

intangibilidade do corpo humano do suposto pai que protege interesse privado 

sobre o direito à identidade da criança que salvaguarda, em ultima análise, um 

interesse público, representado pela dignidade da pessoa humana. 330

Nos casos de adoção, entretanto, a jurisprudência e doutrina brasileira 

reconhecem o direito à origem genética, sem vinculo de filiação.331

Portanto, ressalta Gumicio que hoje existe uma corrente mundial que 

considera o anonimato do doador uma posição retrógrada que privilegia a 

construção da filiação sobre relíquias jurídicas, a exclusivamente biológica, própria 

de outros tempos, quando o legislador utilizava critérios restritivos sobre a matéria. 

Salienta, ainda, que embora o anonimato seja ainda muito difundido, começa a ser 

superado como meio de proporcionar doadores, já que se tem recorrido, várias 

vezes, a doadores da família como forma de assegurar uma maior semelhança 

fenotípica e genotípica. 332

 
329 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 4ª Turma. Recurso Especial n° 140.665-MG. Relator 
Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira.  Decisão unânime. Brasília, 17.09.1998 DJ 03.11.1998. 
Disponível a partir de: <www.stj.gov.br>. Acesso em: 22 abr. 2008. 
330 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, 
p. 368. 
331  A propósito, veja-se o Recurso Especial n° 127.541/RS, já citado na página 146. 
332SCHONTHALER, Juan Cristobal Gumucio. Procreacion Asistida heteróloga. Efectos civiles en 
relacion con el matrimonio y la filiacion. In Revista Chilena de Derecho, v. 21, n° 2, p. 329-343 
2004. 

http://www.stj.gov.br/
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Outra critica que se faz ao anonimato, consiste nos graves transtornos 

psicológicos que geraria para o filho o desconhecimento de suas origens, no caso 

de descobrir que não é filho biológico de seu pai e que está impossibilitado de 

conhecer a sua verdadeira origem. Ressalte-se, ainda, a questão dos 

impedimentos matrimoniais e das enfermidades genéticas.  

Para Alejandro Bugallo Alvarez: 

[...] o anonimato garante a autonomia do doador e dos pais que assumem 
a paternidade, mas certamente, nega a autonomia na relação da filiação, 
ao menos a partir do momento em que o filho adquire maioridade. Não 
procede, igualmente, a afirmativa de que a paternidade biológica esteja 
ultrapassada porquanto superada pela paternidade afetiva. Uma coisa é 
que se reconheça a relevância da paternidade afetiva porque o 
importante é criar condições para o desenvolvimento da personalidade da 
criança (lado psicológico e moral da paternidade) e outra é sacrificar, em 
função da ênfase na paternidade afetiva, o direito à identidade, mesmo 
que não tenha qualquer efeito patrimonial.333

 

Por sua vez, leciona Tycho Brahe Fernandes:  

 

[...] ao se negar a possibilidade do aforamento de ação investigatória por 
criança concebida por meio de uma das técnicas de reprodução 
assistida, em inaceitável discriminação se estará negando a ela o direito 
que é reconhecido a outra criança, nascida de relações sexuais.334

 

O referido autor afirma que Álvaro Villaça de Azevedo posiciona-se no 

mesmo sentido, ao defender que o filho gerado através de uma das técnicas de 

reprodução assistida poderá, a qualquer tempo, investigar a sua paternidade, 

devendo os responsáveis pelos dados do doador, fornecê-los, em segredo de 

justiça.335

CORRAL, analisando o ordenamento jurídico chileno, afirma que existe 

um direito a investigar a identidade do doador baseado na Constituição e nos 

 
333 ALVAREZ, Alejandro Bugallo. Princípios informativos da relação de filiação: indagações à 
luz dos progressos da biotecnologia. Disponível em: <http://www.puc-
rio.br/sobrepuc/depto/direito /revista/online/ rev15_aalejandro.html>. Acesso em: 12 maio 2008. 
334 FERNANDES, Tycho Brahe. A reprodução assistida em face da bioética e do biodireito: 
aspectos do direito de família e do direito das sucessões. Florianópolis: Diploma Legal, 2000, p. 85. 
335 Idem, p. 89.  

http://www.puc-rio.br/sobrepuc/depto/direito/revista/online/rev15_aalejandro.html
http://www.puc-rio.br/sobrepuc/depto/direito/revista/online/rev15_aalejandro.html
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Tratados Internacionais ratificados no Chile. Argumenta que a Constituição 

Chilena garante o direito à vida e à integridade física e psíquica das pessoas e 

que o art. 5° reconhece a existência dos direitos essenciais da natureza humana. 

O Pacto de San Jose de Costa Rica estabelece que ninguém será submetido a 

torturas nem a penas ou tratamento cruéis, desumanos ou degradantes e, por 

ultimo, a Convenção sobre os Direitos da Criança reconhece o direito da criança 

de conhecer seus pais, na medida do possível (art. 7°). Fundado neste conjunto 

de normas, conclui:  

[...] El derecho a conocer la identidad del progenitor deve ser reconocido 
como um derecho esencial que corresponde a toda persona, cualquiera 
sea su raza, sexo, color o forma de nacimiento, es decir, se trata de um 
derecho derivado de la naturaleza humana, que el ordenamiento debe 
proteger y facilitar, y no impedir o dificultar. Em caso contrario, se estaria 
sometiendo a la persona a um trato inhumano o degradante y, por cierto, 
se le estaria infiriendo um dano a lo menos a su integridad psíquica, todo 
lo cual entrana vulneracion de los textos internacionales y 
constitucionales que acabamos de citar. 336

 

Todas as considerações, portanto, demonstram a divergência 

doutrinária e jurisprudencial sobre o tema, sendo certo que no Brasil prevalece o 

entendimento no sentido de que reconhecer o direito à identidade genética da 

criança, do adolescente e do adulto, não importa a idade, sexo, cor, credo, 

significa não só franquear-lhes o direito à vida, à saúde, à paternidade, mas 

também a sua historia pessoal337. Não se pode dizer, contudo, que seja absoluto.  

 

 7.3 A PONDERAÇÃO COMO FORMA DE SOLUÇÃO DO CONFLITO  
 

Em face de não haver hierarquia entre princípios constitucionais, o 

conflito entre princípios deve ser solucionado através da prevalência de um sobre 

outro, de acordo com o peso que cada um possui no caso concreto. Assim, a 
 

336  CORRAL, T. Hernan.  Família y Derecho. Estúdios sobre la realidad jurídica de la Família. 
Coleccion Jurídica Universidad de Los Andes, Santiago, 1994,  p.191.  
337 BARBOZA, Heloisa Helena. Direito à identidade genética. In PEREIRA, Rodrigo da Cunha 
(coord). Família e cidadania: o novo CCB e a vacatio legis. Belo Horizonte: Del Rey – IBDFAM, 
2002, p. 387.  
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colisão de princípios é resolvida na dimensão de peso, estabelecendo-se uma 

relação de precedência condicionada, com a indicação das condições sobre as 

quais um princípio precede ao outro. 338

Desta forma, Alexy formula a lei de colisão, referente à conexão de 

relações de precedências condicionadas e regras, na seguinte forma sintética: “las 

condiciones bajo las cuales um principio precede a outro constituyem el supuesto 

de hecho de uma regla que expresa la consecuencia jurídica del principio 

precedente”339.  

Por sua vez, o princípio da universalidade se concretiza na lei de 

colisão, daí Alexy asseverar: 

 

[...] Em virtud del principio de universalidad, de cada decisión del TCF 
puede obtenerse una regla de decisión más o menos concreta referida al 
caso decidido (...) cuando los casos son suficientemente iguales, tales 
reglas de decisión son simpre aplicadas. Portanto, si se resumen todas 
las reglas de decisión del Tribunal Constitucional Federal, se obtiene una 
red relativamente amplia y densa de normas340

 
Para alguns críticos, a lei de ponderação e a lei de colisão possuem 

caráter meramente formal, não servindo para determinar o princípio prevalente 

nem tampouco para embasar a determinação, o que levou a afirmação de que não 

se passavam de fórmulas vazias.  

Alexy, no entanto, ao responder às críticas, explicou que a lei de 

ponderação, apesar de, por si só, não servir à aferição da correção da 

ponderação, não é uma forma vazia, pois o modelo de ponderação como um todo 

proporciona um critério ao vincular a lei de ponderação com a teoria da 

argumentação jurídica racional. A lei de ponderação diz o que é que tem que ser 

fundamentado racionalmente. 341

 
338ALEXY, Robert. Teoría de los derechos fundamentales. Trad. Ernesto Garzón Valdés. Madrid: 
Centro de Estúdios Políticos y Constitucionales, 2001, p.89. 
339 ALEXY, Robert. Teoría de los derechos fundamentales. Trad. Ernesto Garzón Valdés. 
Madrid: Centro de Estúdios Políticos y Constitucionales, 2001, p. 94 
340 Idem, p. 537 
341 Ibidem, p. 161.  
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O controle da ponderação é efetivado na fundamentação do enunciado 

de preferência. A fundamentação será realizada de acordo com a teoria da 

argumentação jurídica, podendo aquela não ser referida especificamente à 

ponderação, em que podem ser utilizados todos os argumentos possíveis na 

argumentação jusfundamental, à exceção dos argumentos semânticos, em virtude 

de que, com a constatação da colisão, já se decidiu, com base no texto literal, 

acerca da aplicabilidade da norma em questão; pode ser referida especificamente 

à ponderação, ou seja, à lei de ponderação.  

A lei de ponderação é assim formulada “cuanto maior es el grado de la 

no satisfacion o de afectacion de un principio, tanto mayor tiene que ser la 

importância de la satisfación del outro342. Uma ponderação é racional se o 

enunciado de preferência a que conduz pode ser fundamentado racionalmente.  

Na concepção de Alexy, a ponderação observará uma lei de colisão e 

qual o princípio que será menos afetado quando não aplicado em detrimento de 

outro, em cada caso concreto, levando a necessidade de observar o princípio da 

universalidade, vedando que se outorgue tratamento diferenciado àqueles que se 

encontram em situações idênticas nos aspectos relevantes.  

A segurança jurídica seria preservada a partir do procedimento utilizado 

para a realização da ponderação, através da argumentação jurídica que traria uma 

fundamentação racional das condições de preferência de um princípio sobre o 

outro.  

Vale ressaltar que, para Habermas, no entanto, a ponderação não seria 

realizada de forma racional, pois a atribuição de pesos aos direitos e às restrições 

poderia ocorrer de forma arbitrária e sem a devida reflexão, trazendo, assim, 

enorme risco à segurança jurídica. Ele critica a maneira como Alexy entende a 

ponderação de princípios, por implicar uma concepção axiologizante do Direito.343

 
342 Ibidem, p. 161 
343 HABERMAS, Jurgen. Verdade e justificação: ensaios filosóficos. Trad. Milton Camargo 
Mota. São Paulo: Loyola, 2004, p. 290.  
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Em que pesem tais argumentos, é através da ponderação que se vem 

solucionando a maior parte dos conflitos normativos no Brasil.  

No caso do direito à origem genética, não se pode negar sua natureza 

de direito fundamental, no entanto, não importa dizer que sempre o mesmo deverá 

prevalecer, no caso especifico da inseminação artificial heteróloga, tendo em vista 

que não se trata de um direito absoluto.  

Gama, por exemplo, prega a possibilidade do direito à intimidade do 

doador ceder em favor do direito à origem genética da pessoa concebida 

artificialmente, em face da importância da informação sobre a ascendência para o 

bem estar psíquico da pessoa. Defende, ainda, que deve ceder sempre nos casos 

em que a informação terá relevância para garantir a integridade física e até 

mesmo a saúde da pessoa, em caso de doenças genéticas. Nestes casos, na 

verdade, teríamos é um conflito não apenas do direito à origem genética, mas até 

mesmo do direito à vida, cujo peso valorativo é maior do que qualquer outro. 344

No exercício da ponderação, o aplicador do direito deverá ter em mente 

o princípio do melhor interesse da criança, que não necessariamente importará no 

conhecimento de sua origem biológica, nos casos de inseminação artificial 

heteróloga. A criança pode, efetivamente, não ter ainda maturidade suficiente para 

lidar com a questão, podendo até causar dano à integridade psíquica da mesma e 

abalar o relacionamento com a família, já calcado na afetividade. Por isto, muitos 

defendem que a informação apenas deve ser fornecida a partir da maioridade do 

interessado.  Outrossim, o julgador deverá valer-se de parecer psicossocial a fim 

de, no caso concreto, possa avaliar a extensão dos benefícios e danos para as 

partes envolvidas, procurando, assim, causar o menor dano possível, ao decidir 

qual o direito fundamental que deverá prevalecer.  

Ainda que não se trate mais da criança, também deve o julgador realizar 

ponderações éticas, psicológicas e sociais antes de decidir. O fato de alguém 

querer saber sua origem biológica simplesmente por curiosidade, sem que a 

 
344 GAMA, Guilherme C Nogueira da. A nova filiação. Rio de Janeiro/São Paulo: Renovar, 2003, 
p. 906.  
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ausência de tal informação tenha lhe gerado dano psíquico ao longo de sua vida, 

sem que haja perigo para a sua saúde ou possibilidade de relacionamentos 

consangüíneos, não justifica a revelação da identidade civil do doador. A 

intimidade do doador e suas relações familiares podem ser profundamente 

afetadas com tal revelação. Basta exemplificar o caso de um doador que fez a 

doação, ainda quando solteiro e veio, posteriormente, a casar-se, tendo filhos, 

surpreendo-se ao ser procurado por um filho biológico, fruto da doação do seu 

sêmen, que procura estabelecer com ele e com os irmãos novos vínculos afetivos. 

Sem dúvida, neste caso, a relação com a esposa poderia ser abalada, igualmente 

com os filhos, vendo-se o pai biológico forçado, ainda que por questões morais, a 

manter contato com uma pessoa que lhe é totalmente estranha e em relação a 

qual nunca quis saber sequer se nasceu, nem muito menos estabelecer qualquer 

laço afetivo.  Por outro lado, o pai biológico também poderia querer relacionar-se 

com um filho biológico, tumultuando a relação dos mesmos com os pais 

socioafetivos.  

Conseqüentemente, não há como se sustentar, assim, que o direito à 

origem genética deva sempre prevalecer sobre o direito ao anonimato do doador, 

na inseminação artificial heteróloga, à exceção dos casos de doenças quando se 

discute também o direito à vida, sendo imprescindível, em caso de conflito, a 

realização da ponderação, valendo-se o julgador, de auxílio de pareceres 

elaborados por equipe interdisciplinar, de modo a atender ao bem comum e 

afastar o princípio cuja aplicação seja menos adequada à situação.  

De lege ferenda, deveria ser garantido o direito ao anonimato, como 

prevê o Projeto de Lei n° 2747/2008, que visa instituir o parto anônimo no 

ordenamento jurídico brasileiro, devendo, no entanto, constar nos bancos de 

dados das clínicas que realizam as técnicas de reprodução humana assistida, 

todos os dados indispensáveis ao conhecimento de sua origem genética pelo filho 
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concebido, inclusive a identidade civil do doador, para que, em se manifestando tal 

interesse, o Judiciário apreciasse se seria o caso ou não de revelar tais dados.  345

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
345 Os artigos 8° e 11 do Projeto de Lei n° 2747/2008 assim dispõem:  Art. 8° - A mulher que se 
submeter ao parto anônimo será informada da possibilidade de fornecer informações sobre sua 
saúde ou a do pai, as origens da criança e as circunstâncias do nascimento, bem como, sua 
identidade que será mantida em sigilo, e só revelada nas hipóteses do art. 11 desta lei. 
Art. 11- A identidade dos pais biológicos será revelada pelo Hospital, caso possua, somente por 
ordem judicial ou em caso de doença genética do filho. Texto disponível no site: < 
www.ccr.org.br/uploads/noticias/Projeto_de_Lei_537107.pdf>. Acesso em: 10 jul. 2008. 
 
 
 

http://www.ccr.org.br/uploads/noticias/Projeto_de_Lei_537107.pdf%3E.%20Acesso


        
                                                                            171 
 

CONCLUSÕES 
 

A evolução médica é inegável e não adianta fechar os olhos para a 

mesma. No âmbito das técnicas de reprodução humana assistida, a possibilidade 

de procriar em laboratório revolucionou todo conceito de procriação até então 

prevalente, dando ao homem o poder de criar um semelhante, até então 

considerado um dom divino pelos religiosos.  

Restou demonstrada, no entanto, a necessidade urgente de impor 

limites legais à atuação científica no campo das técnicas de reprodução humana 

assistida, para evitar abusos que, de fato, vêm ocorrendo, como comprova as 

noticias diuturnamente veiculadas na imprensa.   

As técnicas de reprodução humana assistida surgiram no intuito de 

suprir a impossibilidade de procriar naturalmente. Embora ainda provoquem 

diversidade de opiniões, sua validade continua sendo inegável. 

No entanto, não se justifica, sob o ponto de vista ético e jurídico, a 

utilização de tais técnicas para fins diversos, tais como escolha de sexo ou de 

caracteres fenotipicos do filho assim concebido ou até mesmo para uma odiosa 

eugenia, o que viola, sem dúvida, o principio da dignidade da pessoa humana, 

valor fundante do ordenamento jurídico vigente. 

De outro turno, a utilização das técnicas de reprodução humana 

assistida deve ser estendida a todas as entidades familiares, inclusive por aquelas 

famílias monoparentais e homoafetivas. Estas últimas, embora não reconhecidas 

expressamente pela Constituição Federal, consistem efetivamente numa entidade 

familiar, calcada na afetividade, traço distintivo da família contemporânea e face 

do princípio da ampla proteção e do pluralismo que advêm do texto constitucional.  

Ora, assim como a contracepção, o direito à concepção, seja natural ou 

artificial, encontra-se inserido no direito ao planejamento familiar, do qual todas as 

famílias podem ser valer.  Não se pode garantir que estabelecer suas bases 

familiares em núcleos familiares monoparentais ou homoafetivos importe 
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necessariamente em um mal para a criança.  A sociedade mudou, a família mudou 

e o ideal de felicidade também. O melhor interesse da criança, portanto, não se 

assegura apenas com sua inserção em famílias tradicionalmente reconhecidas.  

Outrossim, a filiação decorrente do emprego das técnicas de reprodução 

assistida já não mais se calca em aspectos exclusivamente biológicos, tendo o 

legislador se norteado pelo reconhecimento da afetividade, embora ainda seja 

dominante o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido da 

superioridade da filiação biológica em detrimento da afetiva.  

Neste contexto, a inseminação homóloga não provoca tantos 

questionamentos, já que se tem um filho biológico do casal. O problema se 

apresenta mais freqüentemente quando a inseminação homóloga é realizada post 

mortem, principalmente pelas questões relativas aos direitos sucessórios e às 

presunções de paternidade. Portanto, defendemos que a autorização para a 

realização da inseminação post mortem deve ser escrita, assim como que a 

mulher deve estar no estado civil de viúva para que haja a presunção de 

paternidade do marido morto em relação ao filho que nascerá.  

Na fertilização heteróloga, esta sim bastante discutida por envolver 

material genético de um terceiro, o Código Civil estabeleceu a presunção de 

paternidade em relação do marido que autorizou a fertilização heteróloga em sua 

esposa.  Demonstra-se, portanto, que o biologismo não é mais importante do que 

a vontade manifesta de executar um projeto parental. Inclusive, o biologismo não 

deve prevalecer nem nos casos que a presunção seja afastada, por erro, por 

exemplo, ou falta de consentimento. Ressalte-se que as presunções de 

paternidade estabelecidas no Código Civil também se aplicam às uniões estáveis, 

reconhecidamente entidades familiares e não hierarquicamente inferior ao 

casamento.  

No que tange à maternidade de substituição, não existe no Brasil lei que 

a regulamente nem há qualquer norma que estabeleça a maternidade nestes 

casos. Defendemos que deve prevalecer a maternidade da mulher encomendante, 



        
                                                                            173
 
ou seja, daquela que manifesta sua vontade de construir uma família, de executar 

o projeto parental, não admitindo a revogação nem a finalidade lucrativa.  

Outrossim, na inseminação heteróloga pode surgir o interesse do filho 

assim concebido de saber suas origens genéticas. De fato, é inegável que se trata 

de um direito de personalidade de suma importância para o desenvolvimento da 

pessoa. Não se pode confundir, portanto, tal direito com o estado de filiação. O 

doador do material genético (sêmen ou óvulo) é apenas o(a) genitor(a) (no sentido 

de que gerou) e não pai/mãe do filho assim concebido, não havendo qualquer 

vinculo de filiação entre os mesmos e, por conseqüência, não resultam quaisquer 

deveres ou responsabilidades decorrentes de uma relação familiar.   

Por outro lado, na inseminação heteróloga também se manifesta o 

direito à intimidade do doador que não desejou, em nenhum momento, instituir 

qualquer relação de filiação e realizou a doação por fins meramente altruísticos. 

Considerando que no Brasil inexiste legislação sobre a matéria (apenas as normas 

da Resolução do Conselho Federal de Medicina), a solução do conflito entre tais 

direitos deve ser feita pela ponderação. Há casos, como a necessidade de saber a 

origem genética para fins de tratamento de doenças hereditárias ou para evitar 

relacionamentos consangüíneos em que, indubitavelmente, tal direito deve 

prevalecer. Entretanto, há casos em que saber a origem genética poderá não ser 

tão importante quanto salvaguardar os interesses do doador e de sua família. Os 

direitos fundamentais, por conseguinte, são igualmente reconhecidos e igualmente 

relevantes. Portanto, apenas através da realização de uma ponderação no caso 

concreto é que se poderá solucionar o conflito, fazendo ceder aquele que menor 

abalo sofrerá com seu afastamento.  

Sob esse aspecto, não pode o Juiz acenar com os argumentos da 

lacuna jurídica ou da incompletude da ordem jurídica, pois tem obrigação de 

decidir os litígios que se apresentam a sua apreciação. Até que surja a legislação 

especifica sobre a matéria o juiz deve intervir delimitando a fronteira do 

admissível, tendo como norte, sem dúvida, o princípio da dignidade da pessoa 

humana.   
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RESOLUÇÃO CFM Nº 1.358, DE 1992 
 
 
O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 3.268, 
de 30 de setembro de 1957, regulamentada pelo Decreto 44.045, de 19 de julho de 1958, e       
CONSIDERANDO a importância da infertilidade humana como um problema de saúde, com 
implicações médicas e psicológicas, e a legitimidade do anseio de superá-la;             
CONSIDERANDO que o avanço do conhecimento científico já permite solucionar vários dos casos 
de infertilidade humana;  
CONSIDERANDO que as técnicas de Reprodução Assistida têm possibilitado a procriação em 
diversas circunstâncias em que isto não era possível pelos procedimentos tradicionais; 
CONSIDERANDO a necessidade de harmonizar o uso destas técnicas com os princípios da ética 
médica;  
CONSIDERANDO, finalmente, o que ficou decidido na Sessão Plenária do Conselho Federal de 
Medicina realizada em 11 de novembro de 1992;  
 
RESOLVE  
 
Art. 1º - Adotar as NORMAS ÉTICAS PARA A UTILIZAÇÃO DAS TÉCNICAS DE REPRODUÇÃO 
ASSISTIDA, anexas à presente Resolução, como dispositivo deontológico a ser seguido pelos 
médicos.  
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.  
São Paulo-SP, 11 de novembro de 1992.  
IVAN DE ARAÚJO MOURA FÉ 
Presidente  
HERCULES SIDNEI PIRES LIBERAL 
Secretário-Geral  
Publicada no D.O.U dia 19.11.92-Seção I Página 16053.  
 
NORMAS ÉTICAS PARA A UTILIZAÇÃO DAS TÉCNICAS DE REPRODUÇÃO ASSISTIDA  
 
I - PRINCÍPIOS GERAIS 
 
1 - As técnicas de Reprodução Assistida (RA) têm o papel de auxiliar na resolução dos problemas 
de infertilidade humana, facilitando o processo de procriação quando outras terapêuticas tenham 
sido ineficazes ou ineficientes para a solução da situação atual de infertilidade. 
2 - As técnicas de RA podem ser utilizadas desde que exista probabilidade efetiva de sucesso e 
não se incorra em risco grave de saúde para a paciente ou o possível descendente. 
3 - O consentimento informado será obrigatório e extensivo aos pacientes inférteis e doadores. Os 
aspectos médicos envolvendo todas as circunstâncias da aplicação de uma técnica de RA serão 
detalhadamente expostos, assim como os resultados já obtidos naquela unidade de tratamento 
com a técnica proposta. As informações devem também atingir dados de caráter biológico, jurídico, 
ético e econômico. O documento de consentimento informado será em formulário especial, e 
estará completo com a concordância, por escrito, da paciente ou do casal infértil. 
4 - As técnicas de RA não devem ser aplicadas com a intenção de selecionar o sexo ou qualquer 
outra característica biológica do futuro filho, exceto quando se trate de evitar doenças ligadas ao 
sexo do filho que venha a nascer. 
5 - É proibido a fecundação de oócitos humanos, com qualquer outra finalidade que não seja a 
procriação humana.  
6 - O número ideal de oócitos e pré-embriões a serem transferidos para a receptora não deve ser 
superior a quatro, com o intuito de não aumentar os riscos já existentes de multiparidade. 
7 - Em caso de gravidez múltipla, decorrente do uso de técnicas de RA, é proibida a utilização de 
procedimentos que visem a redução  embrionária.  
 
II - USUÁRIOS DAS TÉCNICAS DE RA  
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1 - Toda mulher, capaz nos termos da lei, que tenha solicitado e cuja indicação não se afaste dos 
limites desta Resolução, pode ser receptora das técnicas de RA, desde que tenha concordado de 
maneira livre e conciente em documento de consentimento informado.  
2 - Estando casada ou em união estável, será necessária a aprovação do cônjuge ou do 
companheiro, após processo semelhante de consentimento informado. 
 
III - REFERENTE ÀS CLÍNICAS, CENTROS OU SERVIÇOS QUE APLICAM TÉCNICAS DE RA  
 
As clínicas, centros ou serviços que aplicam técnicas de RA são responsáveis pelo controle de 
doenças infecto-contagiosas, coleta,manuseio, conservação, distribuição e transferência de 
material  biológico humano para a usuária de técnicas de RA, devendo apresentar como requisitos 
mínimos: 
1 - um responsável por todos os procedimentos médicos e laboratoriais executados, que será, 
obrigatoriamente, um médico. 
2 - um registro permanente (obtido através de informações observadas ou relatadas por fonte 
competente) das gestações, nascimentos e mal-formações de fetos ou recém-nascidos, 
provenientes das diferentes técnicas de RA aplicadas na unidade em apreço, bem como             
dos procedimentos laboratoriais na manipulação de gametas e pré-embriões. 
3 - um registro permanente das provas diagnósticas a que é submetido o material biológico 
humano que será transferido aos usuários das técnicas de RA, com a finalidade precípua de evitar 
a transmissão de doenças.  
 
IV - DOAÇÃO DE GAMETAS OU PRÉ-EMBRIÕES 
 
1 - A doação nunca terá caráter lucrativo ou comercial. 
2 - Os doadores não devem conhecer a identidade dos receptores e vice-versa. 
3 - Obrigatoriamente será mantido o sigilo sobre a identidade dos doadores de gametas e pré-
embriões, assim como dos receptores. Em situações especiais, as informações sobre doadores, 
por motivação médica, podem ser fornecidas exclusivamente para médicos, resguardando-se a 
identidade civil do doador. 
4 - As clínicas, centros ou serviços que empregam a doação devem manter, de forma permanente, 
um registro de dados clínicos de caráter geral, características fenotípicas e uma amostra de 
material celular dos doadores.  
 5 - Na região de localização da unidade, o registro das gestações evitará que um doador tenha 
produzido mais que 2 (duas) gestações, de sexos diferentes, numa área de um milhão de 
habitantes. 
6 - A escolha dos doadores é de responsabilidade da unidade. Dentro do possível deverá garantir 
que o doador tenha a maior semelhança fenotípica e imunológica e a máxima possibilidade de 
compatibilidade com a receptora. 
7 - Não será permitido ao médico responsável pelas clínicas, unidades ou serviços, nem aos 
integrantes da equipe multidisciplinar que nelas prestam serviços, participarem como doadores nos 
programas de RA.  
 
V - CRIOPRESERVAÇÃO DE GAMETAS OU PRÉ-EMBRIÕES 
 
1 - As clínicas, centros ou serviços podem criopreservar espermatozóides, óvulos e pré-embriões. 
2 - O número total de pré-embriões produzidos em laboratório será comunicado aos pacientes, 
para que se decida quantos pré-embriões serão transferidos a fresco, devendo o excedente ser 
criopreservado,  não podendo ser descartado ou destruído. 
3 - No momento da criopreservação, os cônjuges ou companheiros devem expressar sua vontade, 
por escrito, quanto ao destino que será dado aos pré-embriões criopreservados, em caso de 
divórcio, doenças graves ou de falecimento de um deles ou de ambos, e quando desejam doá-los.  
 
VI - DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE PRÉ-EMBRIÕES 
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As técnicas de RA também podem ser utilizadas na preservação e tratamento de doenças 
genéticas ou hereditárias, quando perfeitamente indicadas e com suficientes garantias de 
diagnóstico e terapêutica. 
1 - Toda intervenção sobre pré-embriões "in vitro", com fins diagnósticos, não poderá ter outra 
finalidade que a avaliação de sua viabilidade ou detecção de doenças hereditárias, sendo 
obrigatório o consentimento informado do casal. 
2 - Toda intervenção com fins terapêuticos, sobre pré-embriões "in vitro", não terá outra finalidade 
que tratar uma doença ou impedir sua transmissão, com garantias reais de sucesso, sendo 
obrigatório o consentimento informado do casal. 
3 - O tempo máximo de desenvolvimento de pré-embriões "in vitro"  será de 14 dias.  
 
VII - SOBRE A GESTAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO (DOAÇÃO TEMPORÁRIA DO ÚTERO) 
 
As Clínicas, Centros ou Serviços de Reprodução Humana podem usar técnicas de RA para criarem 
a situação identificada como gestação de substituição, desde que exista um problema médico que 
impeça ou contra-indique a gestação na doadora genética. 
1 - As doadoras temporárias do útero devem pertencer à família da doadora genética, num 
parentesco até o segundo grau, sendo os demais casos sujeitos à autorização do Conselho 
Regional de Medicina. 
 2 - A doação temporária do útero não poderá ter caráter lucrativo ou comercial.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        
                                                                            192
 
LEI N° 32/2006, DE 26 DE JULHO 
 
Procriação medicamente assistida 
 
A Assembleia da República decreta, nos termos da alínea c) do artigo 161.o da Constituição, o 
seguinte: 
 
CAPÍTULO I 
 
Disposições gerais 
 
Artigo 1° 
Objecto 
A presente lei regula a utilização de técnicas de procriação medicamente assistida (PMA). 
Artigo 2.° Âmbito 
A presente lei aplica-se às seguintes técnicas de PMA: 
a) Inseminação artificial; 
b) Fertilização in vitro; 
c) Injecção intracitoplasmática de espermatozóides; 
d) Transferência de embriões, gâmetas ou zigotos; 
e) Diagnóstico genético pré-implantação; 
f) Outras técnicas laboratoriais de manipulação gamética ou embrionária equivalentes ou 
subsidiárias. 
Artigo 3° 
Dignidade e não discriminação 
As técnicas de PMA devem respeitar a dignidade humana, sendo proibida a discriminação com 
base no 
património genético ou no facto de se ter nascido em resultado da utilização de técnicas de PMA. 
Artigo 4° 
Condições de admissibilidade 
1- As técnicas de PMA são um método subsidiário, e não alternativo, de procriação. 
2- utilização de técnicas de PMA só pode verificar- se mediante diagnóstico de infertilidade ou 
ainda, 
sendo caso disso, para tratamento de doença grave ou do risco de transmissão de doenças de 
origem genética, infecciosa ou outras. 
Artigo 5° 
Centros autorizados e pessoas qualificadas 
1- As técnicas de PMA só podem ser ministradas em centros públicos ou privados expressamente 
utorizados para o efeito pelo Ministro da Saúde. 
2 - São definidos em diploma próprio, designadamente: 
a) As qualificações exigidas às equipas médicas e ao restante pessoal de saúde; 
b) O modo e os critérios de avaliação periódica da qualidade técnica; 
c) As situações em que a autorização de funcionamento pode ser revogada. 
Artigo 6° 
Beneficiários 
1- Só as pessoas casadas que não se encontrem separadas judicialmente de pessoas e bens ou 
separadas de facto ou as que, sendo de sexo diferente, vivam em condições análogas às dos 
cônjuges há pelo menos dois anos podem recorrer a técnicas de PMA. 
2-  As técnicas só podem ser utilizadas em benefício de quem tenha, pelo menos, 18 anos de 
idade e não se encontre interdito ou inabilitado por anomalia psíquica. 
Artigo 7° 
Finalidades proibidas 
1 - É proibida a clonagem reprodutiva tendo como objectivo criar seres humanos geneticamente 
idênticos 
a outros. 
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2 - As técnicas de PMA não podem ser utilizadas para conseguir melhorar determinadas 
características não médicas do nascituro, designadamente a escolha do sexo. 
3 - Exceptuam-se do disposto no número anterior os casos em que haja risco elevado de doença 
genética ligada ao sexo, e para a qual não seja ainda possível a detecção directa por diagnóstico 
pré-natal ou diagnóstico genético pré-implantação, ou quando seja ponderosa a necessidade de 
obter grupo HLA (human leukocyte antigen) compatível para efeitos de tratamento de doença 
grave. 
4 - As técnicas de PMA não podem ser utilizadas com o objectivo de originarem quimeras ou 
híbridos. 
5 - É proibida a aplicação das técnicas de diagnóstico genético pré-implantação em doenças 
multifactoriais onde o valor preditivo do teste genético seja muito baixo.  
Artigo 8° 
Maternidade de substituição 
1- São nulos os negócios jurídicos, gratuitos ou onerosos, de maternidade de substituição. 
2- Entende-se por «maternidade de substituição» qualquer situação em que a mulher se disponha 
a suportar uma gravidez por conta de outrem e a entregar a criança após o parto, renunciando aos 
poderes e deveres próprios da maternidade. 
3- A mulher que suportar uma gravidez de substituição de outrem é havida, para todos os efeitos 
legais, 
como a mãe da criança que vier a nascer.  
Artigo 9° 
Investigação com recurso a embriões 
1- É proibida a criação de embriões através da PMA com o objectivo deliberado da sua utilização 
na investigação científica. 
2 - É, no entanto, lícita a investigação científica em embriões com o objectivo de prevenção, 
diagnóstico ou terapia de embriões, de aperfeiçoamento das técnicas de PMA, de constituição de 
bancos de células estaminais para programas de transplantação ou com quaisquer outras 
finalidades terapêuticas. 
3 - O recurso a embriões para investigação científica só pode ser permitido desde que seja 
razoável esperar que daí possa resultar benefício para a humanidade, dependendo cada projecto 
científico de apreciação e decisão do Conselho Nacional de Procriação medicamente Assistida. 
4-  Para efeitos de investigação científica só podem ser utilizados: 
a) Embriões criopreservados, excedentários, em relação aos quais não exista nenhum projecto 
parental; 
b) Embriões cujo estado não permita a transferência ou a criopreservação com fins de procriação; 
c) Embriões que sejam portadores de anomalia genética  grave, no quadro do diagnóstico genético 
pré- 
-implantação; 
d) Embriões obtidos sem recurso à fecundação por espermatozóide. 
5 - O recurso a embriões nas condições das alíneas a) e c) do número anterior depende da 
obtenção de prévio consentimento, expresso, informado e consciente dos beneficiários aos quais 
se destinavam. 
Artigo 10° 
Doação de espermatozóides, ovócitos e embriões 
1- Pode recorrer-se à dádiva de ovócitos, de espermatozóides ou de embriões quando, face aos 
conhecimentos médico-científicos objectivamente disponíveis, não possa obter-se gravidez através 
do recurso a qualquer outra técnica que utilize os gâmetas dos beneficiários e desde que sejam 
asseguradas condições eficazes de garantir a qualidade dos gâmetas. 
2 - Os dadores não podem ser havidos como progenitores da criança que vai nascer. 
 
CAPÍTULO II 
 
Utilização de técnicas de PMA 
 
Artigo 11° 
Decisão médica e objecção de consciência 
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1 - ompete ao médico responsável propor aos beneficiários a técnica de PMA que, cientificamente, 
se afigure mais adequada quando outros tratamentos não tenham sido bem sucedidos, não 
ofereçam perspectivas de êxito ou não se mostrem convenientes segundo os preceitos do 
conhecimento médico. 
2 - Nenhum profissional de saúde pode ser obrigado a superintender ou a colaborar na realização 
de qualquer das técnicas de PMA se, por razões médicas ou éticas, entender não o dever fazer. 
3 - A recusa do profissional deve especificar as razões de ordem clínica ou de outra índole que a m 
otivam, designadamente a objecção de consciência.  
Artigo 12° 
Direitos dos beneficiários 
São direitos dos beneficiários: 
a) Não ser submetidos a técnicas que não ofereçam razoáveis probabilidades de êxito ou cuja 
utilização comporte riscos significativos para a saúde da mãe ou do filho; 
b) Ser assistidos em ambiente médico idóneo que disponha de todas as condições materiais e 
humanas requeridas para a correcta execução da técnica aconselhável; 
c) Ser correctamente informados sobre as implicações médicas, sociais e jurídicas prováveis dos 
tratamentos propostos; 
d) Conhecer as razões que motivem a recusa de técnicas de PMA; 
e) Ser informados das condições em que lhes seria possível recorrer à adopção e da relevância 
social deste instituto. 
Artigo 13° 
Deveres dos beneficiários 
1 - São deveres dos beneficiários: 
a) Prestar todas as informações que lhes sejam solicitadas pela equipa médica ou que entendam 
ser relevantes para o correcto diagnóstico da sua situação clínica e para o êxito da técnica a que 
vão submeter-se; 
b) Observar rigorosamente todas as prescrições da equipa médica, quer durante a fase do 
diagnóstico quer  durante as diferentes etapas do processo de PMA. 
2 - A fim de serem globalmente avaliados os resultados médico-sanitários e psicossociológicos dos 
processos de PMA, devem os beneficiários prestar todas as informações relacionadas com a 
saúde e o desenvolvimento das crianças nascidas com recurso a estas técnicas. 
Artigo 14° 
Consentimento 
1 - Os beneficiários devem prestar o seu consentimento livre, esclarecido, de forma expressa e por 
escrito, perante o médico responsável. 
2 - Para efeitos do disposto no número anterior, devem os beneficiários ser previamente 
informados, por 
escrito, de todos os benefícios e riscos conhecidos resultantes da utilização das técnicas de PMA, 
bem como das suas implicações éticas, sociais e jurídicas. 
3 - As informações constantes do número anterior devem constar de documento, a ser aprovado 
pelo Conselho Nacional de Procriação medicamente Assistida, através do qual os beneficiários 
prestam o seu consentimento. 
4 - O consentimento dos beneficiários é livremente revogável por qualquer deles até ao início dos 
processos terapêuticos de PMA. 
Artigo 15° 
Confidencialidade 
1 - Todos aqueles que, por alguma forma, tomarem conhecimento do recurso a técnicas de PMA 
ou da identidade de qualquer dos participantes nos respectivos processos estão obrigados a 
manter sigilo sobre a identidade dos mesmos e sobre o próprio acto da PMA. 
2 - As pessoas nascidas em consequência de processos de PMA com recurso a dádiva de 
gâmetas ou 
embriões podem, junto dos competentes serviços de saúde, obter as informações de natureza 
genética que lhes digam respeito, excluindo a identificação do dador.  
3 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, as pessoas aí referidas podem obter informação 
sobre eventual existência de impedimento legal a projectado casamento, junto do Conselho 
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Nacional de Procriação medicamente Assistida, mantendo-se a confidencialidade acerca da 
identidade do dador, excepto se este expressamente o permitir. 
4 - Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, podem ainda ser obtidas informações sobre 
a identidade do dador por razões ponderosas reconhecidas por sentença judicial. 
5 - O assento de nascimento não pode, em caso algum, conter a indicação de que a criança 
nasceu da 
aplicação de técnicas de PMA.  
Artigo 16° 
Registo e conservação de dados 
1 - Aos dados pessoais relativos aos processos de PMA, respectivos beneficiários, dadores e 
crianças nascidas é aplicada a legislação de protecção de dados pessoais e de informação 
genética pessoal e informação de saúde. 
2 - Em diploma próprio, de acordo com a especificidade dos dados relativos à PMA, é 
regulamentado, nomeadamente, o período de tempo durante o qual os dados devem ser 
conservados, quem poderá ter acesso a eles e com que finalidade, bem como os casos em  que 
poderão ser eliminadas informações constantes dos registos. 
Artigo 17° 
Encargos 
1 - Os centros autorizados a ministrar técnicas de PMA não podem, no cálculo da retribuição 
exigível, 
atribuir qualquer valor ao material genético doado nem aos embriões doados. 
2 - O recurso às técnicas de PMA no âmbito do Serviço Nacional de Saúde é suportado nas 
condições 
que vierem a ser definidas em diploma próprio, tendo em conta o parecer do Conselho Nacional de 
Procriação medicamente Assistida.  
Artigo 18° 
Compra ou venda de óvulos, sémen ou embriões e outro material biológico 
É proibida a compra ou venda de óvulos, sémen ou embriões ou de qualquer material biológico 
decorrente da aplicação de técnicas de PMA. 
 
CAPÍTULO III 
 
Inseminação artificial 
 
Artigo 19° 
Inseminação com sémen de dador 
1 - A inseminação com sémen de um terceiro dador só pode verificar-se quando, face aos 
conhecimentos 
médico-científicos objectivamente disponíveis, não possa obter-se gravidez através de 
inseminação com 
sémen do marido ou daquele que viva em união de facto com a mulher a inseminar. 
2 - O sémen do dador deve ser criopreservado. 
Artigo 20° 
Determinação da paternidade 
1 - Se da inseminação a que se refere o artigo anterior vier a resultar o nascimento de um filho, é 
este havido como filho do marido ou daquele vivendo em união de facto com a mulher inseminada, 
desde que 
tenha havido consentimento na inseminação, nos termos do artigo 14°, sem prejuízo da presunção 
estabelecida no artigo 1826° do Código Civil. 
2 - Para efeitos do disposto no número anterior, e no caso de ausência do unido de facto no acto 
de registo do nascimento, pode ser exibido, nesse mesmo acto, documento comprovativo de que 
aquele prestou o seu consentimento nos termos do artigo 14° 
3 - Nos casos referidos no número anterior, no registo de nascimento é também estabelecida a 
paternidade de quem prestou o consentimento nos termos do artigo 14.° 
4 - Não sendo exibido o documento referido no n° 2, lavra-se registo de nascimento apenas com a 
maternidade estabelecida, caso em que, com as necessárias adaptações, se aplica o disposto nos 
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artigos 1864° a 1866° do Código Civil, apenas com vista a determinar a existência de 
consentimento sério, livre e esclarecido, prestado por qualquer meio, à inseminação e conseqüente 
estabelecimento da paternidade de quem prestou o consentimento. 
5 - A presunção de paternidade estabelecida nos termos dos n os 1 e 2 pode ser impugnada pelo 
marido 
ou aquele que vivesse em união de facto se for provado que não houve consentimento ou que o 
filho não nasceu da inseminação para que o consentimento foi prestado. 
Artigo 21° 
Exclusão da paternidade do dador de sémen 
O dador de sémen não pode ser havido como pai da criança que vier a nascer, não lhe cabendo 
quaisquer poderes ou deveres em relação a ela. 
Artigo 22° 
Inseminação post mortem 
1 - Após a morte do marido ou do homem com quem vivia em união de facto, não é lícito à mulher 
ser inseminada com sémen do falecido, ainda que este haja consentido no acto de inseminação. 
2 - O sémen que, com fundado receio de futura esterilidade, seja recolhido para fins de 
inseminação do cônjuge ou da mulher com quem o homem viva em união de facto é destruído se 
aquele vier a falecer durante o período estabelecido para a conservação do sémen.  
3 - É, porém, lícita a transferência post mortem de embrião para permitir a realização de um 
projecto parental claramente estabelecido por escrito antes do falecimento do pai, decorrido que 
seja o prazo considerado ajustado à adequada ponderação da decisão. 
Artigo 23° 
Paternidade 
1 - Se da violação da proibição a que se refere o artigo anterior resultar gravidez da mulher 
inseminada, 
a criança que vier a nascer é havida como filha do falecido. 
2 - Cessa o disposto no número anterior se, à data da inseminação, a mulher tiver contraído 
casamento ou viver há pelo menos dois anos em união de facto com homem que, nos termos do 
artigo 14°, dê o seu consentimento a tal acto, caso em que se aplica o disposto no n° 3 do artigo 
1839° do Código Civil. 
 
CAPÍTULO IV 
 
Fertilização in vitro 
 
Artigo 24° 
Princípio geral 
1 - Na fertilização in vitro apenas deve haver lugar à criação dos embriões em número considerado 
necessário para o êxito do processo, de acordo com a boa prática clínica e os princípios do 
consentimento informado. 
2 - O número de ovócitos a inseminar em cada processo deve ter em conta a situação clínica do 
casal e 
a indicação geral de prevenção da gravidez múltipla. 
Artigo 25° 
Destino dos embriões 
1 - Os embriões que, nos termos do artigo anterior, não tiverem de ser transferidos, devem ser 
criopreservados, comprometendo-se os beneficiários a utilizá-los em novo processo de 
transferência embrionária no prazo máximo de três anos. 
2 - Decorrido o prazo de três anos, podem os embriões ser doados a outro casal cuja indicação 
médica de infertilidade o aconselhe, sendo os factos determinantes sujeitos a registo. 
3 - O destino dos embriões previsto no número anterior só pode verificar-se mediante o 
consentimento dos beneficiários originários ou do que seja sobrevivo, aplicando- se, com as 
necessárias adaptações, o disposto no n° 1 do artigo 14° 
4 - Não ficam sujeitos ao disposto no n° 1 os embriões cuja caracterização morfológica não indique 
condições mínimas de viabilidade. 
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5 - Aos embriões que não tiverem possibilidade de ser envolvidos num projecto parental aplica-se 
o disposto no artigo 9° 
Artigo 26° 
Fertilização in vitro post mortem 
Se aquele que depositou o seu sémen ou ovócitos para fins de inseminação em benefício do casal 
a que pertence vier a falecer, aplica-se, com as necessárias adaptações, o que se dispõe em 
matéria de inseminação post mortem nos artigos 22° e 23°  
Artigo 27° 
Fertilização in vitro com gâmetas de dador 
À fertilização in vitro com recurso a sémen ou ovócitos de dador aplica-se, com as devidas 
adaptações, o disposto nos artigos 19° a 21° 
 
CAPÍTULO V 
 
Diagnóstico genético pré-implantação 
 
Artigo 28° 
Rastreio de aneuploidias e diagnóstico genético pré-implantação 
1 - O diagnóstico genético pré-implantação (DGPI) tem como objectivo a identificação de embriões 
não portadores de anomalia grave, antes da sua transferência para o útero da mulher, através do 
recurso a técnicas de PMA, ou para os efeitos previstos no n° 3 do artigo 7° 
2 - É permitida a aplicação, sob orientação de médico especialista responsável, do rastreio 
genético de aneuploidias nos embriões a transferir com vista a diminuir o risco de alterações 
cromossómicas e assim aumentar as possibilidades de sucesso das técnicas de PMA. 
3 - É permitida a aplicação, sob orientação de médico especialista responsável, das técnicas de 
DGPI que tenham reconhecido valor científico para diagnóstico, tratamento ou prevenção de 
doenças genéticas graves, como tal considerado pelo Conselho Nacional de Procriação 
medicamente Assistida. 
4 - Os centros de PMA que desejem aplicar técnicas de DGPI devem possuir ou articular-se com 
equipa multidisciplinar que inclua especialistas em medicina da reprodução, embriologistas, 
médicos geneticistas, citogeneticistas e geneticistas moleculares. 
Artigo 29° 
Aplicações 
1 - O DGPI destina-se a pessoas provenientes de famílias com alterações que causam morte 
precoce ou doença grave, quando exista risco elevado de transmissão à sua descendência. 
2 - As indicações médicas específicas para possível DGPI são determinadas pelas boas práticas 
correntes e constam das recomendações das organizações profissionais nacionais e internacionais 
da área, sendo revistas periodicamente. 
 
CAPÍTULO VI 
 
Conselho Nacional de Procriação medicamente Assistida 
 
Artigo 30° 
1 - É criado o Conselho Nacional de Procriação medicamente Assistida, adiante designado por 
CNPMA, ao qual compete, genericamente, pronunciar-se sobre as questões éticas, sociais e legais 
da PMA. 
2 - São atribuições do CNPMA, designadamente: 
a) Actualizar a informação científica sobre a PMA e sobre as técnicas reguladas pela presente 
legislação; 
b) Estabelecer as condições em que devem ser autorizados os centros onde são ministradas as 
técnicas de PMA, bem como os centros onde sejam preservados gâmetas ou embriões; 
c) Acompanhar a actividade dos centros referidos na alínea anterior, fiscalizando o cumprimento da 
presente lei, em articulação com as entidades públicas competentes; 
d) Dar parecer sobre a autorização de novos centros, bem como sobre situações de suspensão ou 
revogação dessa autorização; 
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e) Dar parecer sobre a constituição de bancos de células estaminais, bem como sobre o destino do 
material biológico resultante do encerramento destes; 
f) Estabelecer orientações relacionadas com a DGPI, no âmbito dos artigos 28° e 29° da presente 
lei; 
g) Apreciar, aprovando ou rejeitando, os projectos de investigação que envolvam embriões, nos 
termos do artigo 9°; 
h) Aprovar o documento através do qual os beneficiários das técnicas de PMA prestam o seu 
consentimento; 
i) Prestar as informações relacionadas com os dadores, nos termos e com os limites previstos no 
artigo 15°; 
j) Pronunciar-se sobre a implementação das técnicas de PMA no Serviço Nacional de Saúde; 
l) Reunir as informações a que se refere o n° 2 do artigo 13°, efectuando o seu tratamento 
científico e avaliando os resultados médico-sanitários e psicossociológicos da prática da PMA; 
m) Definir o modelo dos relatórios anuais de actividade dos centros de PMA; 
n) Receber e avaliar os relatórios previstos na alínea anterior; 
o) Contribuir para a divulgação das técnicas disponíveis e para o debate acerca das suas 
aplicabilidades; 
p) Centralizar toda a informação relevante acerca da aplicação das técnicas de PMA, 
nomeadamente registo de dadores, beneficiários e crianças nascidas; 
q) Deliberar caso a caso sobre a utilização das técnicas de PMA para selecção de grupo HLA 
compatível para efeitos de tratamento de doença grave. 
3 - O CNPMA apresenta à Assembleia da República  e aos Ministérios da Saúde e da Ciência e 
Tecnologia um relatório anual sobre as suas actividades e sobre as actividades dos serviços 
públicos e privados, descrevendo o estado da utilização das técnicas de PMA, formulando as 
recomendações que entender pertinentes, nomeadamente sobre as alterações legislativas 
necessárias para adequar a prática da PMA à evolução científica, tecnológica, cultural e social.  
Artigo 31° 
Composição e mandato 
1 - O CNPMA é composto por nove personalidades de reconhecido mérito que garantam especial 
qualificação no domínio das questões éticas, científicas, sociais e legais da PMA. 
2 - Os membros do CNPMA são designados da seguinte forma: 
a) Cinco personalidades eleitas pela Assembleia da República; 
b) Quatro personalidades nomeadas pelos membros do Governo que tutelam a saúde e a ciência. 
3 - Os membros do Conselho elegem de entre si um presidente e um vice-presidente. 
4 - O mandato dos membros do Conselho é de cinco anos. 
5 - Cada membro do Conselho pode cumprir um ou mais mandatos. 
Artigo 32° 
Funcionamento 
1 - O CNPMA funciona no âmbito da Assembléia da República, que assegura os encargos com o 
seu funcionamento e o apoio técnico e administrativo necessários. 
2 - O Conselho estabelece em regulamento interno a disciplina do seu funcionamento, incluindo a 
eventual criação e composição de uma comissão coordenadora e de subcomissões para lidar com 
assuntos específicos. 
3 - Os membros do CNPMA têm direito a senhas de presença, por cada reunião em que 
participem, de 
montante a definir por despacho do Presidente da Assembleia da República, e, bem assim, a 
ajudas de 
custo e a requisições de transporte, nos termos da lei geral. 
Artigo 33° 
Dever de colaboração 
Todas as entidades públicas, sociais e privadas têm o dever de prestar a colaboração solicitada 
pelo CNPMA para o exercício das suas competências.  
 
CAPÍTULO VII 
 
Sanções 
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SECÇÃO I 
Responsabilidade criminal 
Artigo 34°o 
Centros autorizados 
Quem aplicar técnicas de PMA fora dos centros autorizados é punido com pena de prisão até 3 
anos. 
Artigo 35° 
Beneficiários 
Quem aplicar técnicas de PMA com violação do disposto no n° 2 do artigo 6° é punido com pena 
de prisão de 2 a 8 anos. 
Artigo 36° 
Clonagem reprodutiva 
1 - Quem transferir para o útero embrião obtido através da técnica de transferência de núcleo, 
salvo quando essa transferência seja necessária à aplicação das técnicas de PMA, é punido com 
pena de prisão de 1 a 5 anos. 
2 - Na mesma pena incorre quem proceder à transferência de embrião obtido através da cisão de 
embriões. 
Artigo 37° 
Escolha de características não médicas 
Quem utilizar ou aplicar técnicas de PMA para conseguir melhorar determinadas características 
não médicas do nascituro, designadamente a escolha do sexo, fora dos casos permitidos pela 
presente lei, é punido com pena de prisão até 2 anos ou com pena de multa até 240 dias. 
Artigo 38° 
Criação de quimeras ou híbridos 
Quem criar quimeras ou híbridos com fins de PMA é punido com pena de prisão de 1 a 5 anos. 
Artigo 39° 
Maternidade de substituição 
1 - Quem concretizar contratos de maternidade de substituição a título oneroso é punido com pena 
de prisão até 2 anos ou pena de multa até 240 dias. 
2 - Quem promover, por qualquer meio, designadamente através de convite directo ou por 
interposta pessoa, ou de anúncio público, a maternidade de substituição a título oneroso é punido 
com pena de prisão até 2 anos ou pena de multa até 240 dias. 
Artigo 40° 
Utilização indevida de embriões 
1 - Quem, através de PMA, utilizar embriões na investigação e experimentação científicas fora dos 
casos permitidos na presente lei é punido com pena de prisão de 1 a 5 anos. 
2 - Na mesma pena incorre quem proceder à transferência para o útero de embrião usado na 
investigação e na experimentação científicas fora dos casos previstos na presente lei. 
Artigo 41° 
Intervenções e tratamentos 
1 - Às intervenções e tratamentos feitos através de técnicas de PMA por médico ou por outra 
pessoa legalmente autorizada com conhecimento do médico responsável aplica-se o disposto no 
artigo 150.o do Código Penal. 
2 - As intervenções e tratamentos no âmbito da PMA feitos sem conhecimento do médico 
responsável ou por quem não esteja legalmente habilitado constituem ofensas à integridade física, 
puníveis nos termos do Código Penal, de acordo com as lesões provocadas, sem prejuízo de 
qualquer outra tipificação penal. 
Artigo 42° 
Recolha e utilização não consentida de gâmetas 
Quem recolher material genético de homem ou de mulher sem o seu consentimento e o utilizar na 
PMA 
é punido com pena de prisão de 1 a 8 anos. 
Artigo 43° 
Violação do dever de sigilo ou de confidencialidade 
Quem violar o disposto no artigo 15°  é punido com pena de prisão até 1 ano ou com pena de 
multa até 240 dias. 
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SECÇÃO II 
Ilícito contra-ordenacional 
Artigo 44°  
Contra-ordenações 
1 - Constitui contra-ordenação punível com coima de E 10 000 a E 50 000 no caso de pessoas 
singulares, sendo o máximo de E 500 000 no caso de pessoas colectivas: 
a) A aplicação de qualquer técnica de PMA sem que, para tal, se verifiquem as condições previstas 
no artigo 4°; 
b) A aplicação de qualquer técnica de PMA fora dos centros autorizados; 
c) A aplicação de qualquer técnica de PMA sem que, para tal, se verifiquem os requisitos previstos 
no artigo 6°; 
d) A aplicação de qualquer técnica de PMA sem que o consentimento de qualquer dos 
beneficiários conste de documento que obedeça aos requisitos previstos no artigo 14° 
2 - A negligência é punível, reduzindo-se para metade os montantes máximos previstos no número 
anterior. 
 
SECÇÃO III 
Sanções acessórias 
Artigo 45° 
Sanções acessórias 
A quem for condenado por qualquer dos crimes ou das contra-ordenações previstos neste capítulo 
pode o tribunal aplicar as seguintes sanções acessórias: 
a) Injunção judiciária; 
b) Interdição temporária do exercício de actividade ou profissão; 
c) Privação do direito a subsídios, subvenções ou incentivos outorgados por entidades ou serviços 
públicos; 
d) Encerramento temporário de estabelecimento; 
e) Cessação da autorização de funcionamento; 
f) Publicidade da decisão condenatória. 
 
SECÇÃO IV 
Direito subsidiário 
Artigo 46° 
Direito subsidiário 
Ao disposto no presente capítulo é aplicável, subsidiariamente, o Código Penal e o regime geral 
das contra-ordenações. 
 
CAPÍTULO VIII 
 
Disposições finais 
 
Artigo 47° 
Outras técnicas de PMA 
À injecção intracitoplasmática de espermatozóides, à transferência de embriões, gâmetas ou 
zigotos e a outras técnicas laboratoriais de manipulação gamética ou embrionária equivalentes ou 
subsidiárias aplica-se, com as necessárias adaptações, o disposto no capítulo IV. 
Artigo 48° 
Regulamentação 
O Governo aprova, no prazo máximo de 180 dias após a publicação da presente lei, a respectiva 
regulamentação. Aprovada em 25 de Maio de 2006. 
O Presidente da Assembleia da República, Jaime Gama. 
Promulgada em 11 de Julho de 2006. 
Publique-se. 
O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA. 
Referendada em 14 de Julho de 2006. 
O Primeiro-Ministro, José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa. 
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LEY 14/2006, DE 26 DE MAYO, SOBRE TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA 
 
(BOE núm. 126, de 27-05-2006, pp. 19947-19956) 
[Modificada por la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la 
mención relativa al sexo de las personas (BOE núm. 65, de 16-03-2007, pp. 11251-11253); y por la 
Ley 14/2007. de 3 de julio, de Investigación biomédica (BOE núm. 159, de 04-07-2007, pp. 28826-
28848)]. 
JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA  
A todos los que la presente vieren y entendieren.  
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley.  
 
CAPÍTULO I  
 
Disposiciones generales  
 
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación de la Ley.  
1. Esta Ley tiene por objeto:  
a) Regular la aplicación de las técnicas de reproducción humana asistida acreditadas 
científicamente y clínicamente indicadas.  
b) Regular la aplicación de las técnicas de reproducción humana asistida en la prevención y 
tratamiento de enfermedades de origen genético, siempre que existan las garantías diagnósticas y 
terapéuticas suficientes y sean debidamente autorizadas en los términos previstos en esta Ley.  
c) La regulación de los supuestos y requisitos de utilización de gametos y preembriones humanos 
crioconservados.  
2. A los efectos de esta Ley se entiende por preembrión el embrión in vitro constituido por el grupo 
de células resultantes de la división progresiva del ovocito desde que es fecundado hasta 14 días 
más tarde.  
3. Se prohíbe la clonación en seres humanos con fines reproductivos.  
Artículo 2. Técnicas de reproducción humana asistida.  
1. Las técnicas de reproducción humana asistida que, conforme a lo que se determina en el 
artículo 1, reúnen las condiciones de acreditación científica y clínica son las relacionadas en el 
anexo.  
2. La aplicación de cualquier otra técnica no relacionada en el anexo requerirá la autorización de la 
autoridad sanitaria correspondiente, previo informe favorable de la Comisión Nacional de 
Reproducción Humana Asistida, para su práctica provisional y tutelada como técnica experimental.  
3. El Gobierno, mediante real decreto y previo informe de la Comisión Nacional de Reproducción 
Humana Asistida, podrá actualizar el anexo para su adaptación a los avances científicos y técnicos 
y para incorporar aquellas técnicas experimentales que hayan demostrado, mediante experiencia 
suficiente, reunir las condiciones de acreditación científica y clínica precisas para su aplicación 
generalizada.  
Artículo 3. Condiciones personales de la aplicación de las técnicas 
1. Las técnicas de reproducción asistida se realizarán solamente cuando haya posibilidades 
razonables de éxito, no supongan riesgo grave para la salud, física o psíquica, de la mujer o la 
posible descendencia y previa aceptación libre y consciente de su aplicación por parte de la mujer, 
que deberá haber sido anterior y debidamente informada de sus posibilidades de éxito, así como 
de sus riesgos y de las condiciones de dicha aplicación.  
2. En el caso de la fecundación in vitro y técnicas afines, sólo se autoriza la transferencia de un 
máximo de tres preembriones en cada mujer en cada ciclo reproductivo.  
3. La información y el asesoramiento sobre estas técnicas, que deberá realizarse tanto a quienes 
deseen recurrir a ellas como a quienes, en su caso, vayan a actuar como donantes, se extenderá a 
los aspectos biológicos, jurídicos y éticos de aquéllas, y deberá precisar igualmente la información 
relativa a las condiciones económicas del tratamiento. Incumbirá la obligación de que se 
proporcione dicha información en las condiciones adecuadas que faciliten su comprensión a los 
responsables de los equipos médicos que lleven a cabo su aplicación en los centros y servicios 
autorizados para su práctica.  
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4. La aceptación de la aplicación de las técnicas de reproducción asistida por cada mujer receptora 
de ellas quedará reflejada en un formulario de consentimiento informado en el que se hará 
mención expresa de todas las condiciones concretas de cada caso en que se lleve a cabo su 
aplicación.  
5. La mujer receptora de estas técnicas podrá pedir que se suspenda su aplicación en cualquier 
momento de su realización anterior a la transferencia embrionaria, y dicha petición deberá 
atenderse 
6. Todos los datos relativos a la utilización de estas técnicas deberán recogerse en historias 
clínicas individuales, que deberán ser tratadas con las debidas garantías de confidencialidad 
respecto de la identidad de los donantes, de los datos y condiciones de los usuarios y de las 
circunstancias que concurran en el origen de los hijos así nacidos. No obstante, se tratará de 
mantener la máxima integración posible de la documentación clínica de la persona usuaria de las 
técnicas.  
Artículo 4. Requisitos de los centros y servicios de reproducción asistida.  
1. La práctica de cualquiera de las técnicas de reproducción asistida sólo se podrá llevar a cabo en 
centros o servicios sanitarios debidamente autorizados para ello por la autoridad sanitaria 
correspondiente. Dicha autorización especificará las técnicas cuya aplicación se autoriza en cada 
caso.  
2. La autorización de un centro o servicio sanitario para la práctica de las técnicas de reproducción 
asistida exigirá el cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en el capítulo V de 
esta Ley y demás normativa vigente, en especial, la dirigida a garantizar la accesibilidad de las 
personas con discapacidad.  
 
CAPÍTULO II  
 
Participantes en las técnicas de reproducción asistida  
 
Artículo 5. Donantes y contratos de donación.  
1. La donación de gametos y preembriones para las finalidades autorizadas por esta Ley es un 
contrato gratuito, formal y confidencial concertado entre el donante y el centro autorizado.  
2. La donación sólo será revocable cuando el donante precisase para sí los gametos donados, 
siempre que en la fecha de la revocación aquéllos estén disponibles. A la revocación procederá la 
devolución por el donante de los gastos de todo tipo originados al centro receptor.  
3. La donación nunca tendrá carácter lucrativo o comercial. La compensación económica 
resarcitoria que se pueda fijar sólo podrá compensar estrictamente las molestias físicas y los 
gastos de desplazamiento y laborales que se puedan derivar de la donación y no podrá suponer 
incentivo económico para ésta. Cualquier actividad de publicidad o promoción por parte de centros 
autorizados que incentive la donación de células y tejidos humanos deberá respetar el carácter 
altruista de aquélla, no pudiendo, en ningún caso, alentar la donación mediante la oferta de 
compensaciones o beneficios económicos.  
El Ministerio de Sanidad y Consumo, previo informe de la Comisión Nacional de Reproducción 
Humana Asistida, fijará periódicamente las condiciones básicas que garanticen el respeto al 
carácter gratuito de la donación.  
4. El contrato se formalizará por escrito entre los donantes y el centro autorizado. Antes de la 
formalización, los donantes habrán de ser informados de los fines y consecuencias del acto.  
5. La donación será anónima y deberá garantizarse la confidencialidad de los datos de identidad de 
los donantes por los bancos de gametos, así como, en su caso, por los registros de donantes y de 
actividad de los centros que se constituyan.  
Los hijos nacidos tienen derecho por sí o por sus representantes legales a obtener información 
general de los donantes que no incluya su identidad. Igual derecho corresponde a las receptoras 
de los gametos y de los preembriones.  
Sólo excepcionalmente, en circunstancias extraordinarias que comporten un peligro cierto para la 
vida o la salud del hijo o cuando proceda con arreglo a las Leyes procesales penales, podrá 
revelarse la identidad de los donantes, siempre que dicha revelación sea indispensable para evitar 
el peligro o para conseguir el fin legal propuesto. Dicha revelación tendrá carácter restringido y no 
implicará en ningún caso publicidad de la identidad de los donantes 
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6. Los donantes deberán tener más de 18 años, buen estado de salud psicofísica y plena 
capacidad de obrar. Su estado psicofísico deberá cumplir las exigencias de un protocolo obligatorio 
de estudio de los donantes que incluirá sus características fenotípicas y psicológicas, así como las 
condiciones clínicas y determinaciones analíticas necesarias para demostrar, según el estado de 
los conocimientos de la ciencia y de la técnica existentes en el momento de su realización, que los 
donantes no padecen enfermedades genéticas, hereditarias o infecciosas transmisibles a la 
descendencia. Estas mismas condiciones serán aplicables a las muestras de donantes 
procedentes de otros países; en este caso, los responsables del centro remisor correspondiente 
deberán acreditar el cumplimiento de todas aquellas condiciones y pruebas cuya determinación no 
se pueda practicar en las muestras enviadas a su recepción. En todo caso, los centros autorizados 
podrán rechazar la donación cuando las condiciones psicofísicas del donante no sean las 
adecuadas7. El número máximo autorizado de hijos nacidos en España que hubieran sido 
generados con gametos de un mismo donante no deberá ser superior a seis. A los efectos del 
mantenimiento efectivo de ese límite, los donantes deberán declarar en cada donación si han 
realizado otras previas, así como las condiciones de éstas, e indicar el momento y el centro en el 
que se hubieran realizado dichas donaciones.  
Será responsabilidad de cada centro o servicio que utilice gametos de donantes comprobar de 
manera fehaciente la identidad de los donantes, así como, en su caso, las consecuencias de las 
donaciones anteriores realizadas en cuanto a la generación de hijos nacidos previamente. Si se 
acreditase que el número de éstos superaba el límite establecido, se procederá a la destrucción de 
las muestras procedentes de ese donante.  
A partir de la entrada en funcionamiento del Registro nacional de donantes a que se refiere el 
artículo 21, la comprobación de dichos datos podrá hacerse mediante consulta al registro 
correspondiente.  
8. Las disposiciones de este artículo serán de aplicación a los supuestos de donación de gametos 
sobrantes no utilizados en la reproducción de la propia pareja para la reproducción de personas 
ajenas a ella.  
Artículo 6. Usuarios de las técnicas.  
1. Toda mujer mayor de 18 años y con plena capacidad de obrar podrá ser receptora o usuaria de 
las técnicas reguladas en esta Ley, siempre que haya prestado su consentimiento escrito a su 
utilización de manera libre, consciente y expresa. La mujer podrá ser usuaria o receptora de las 
técnicas reguladas en esta Ley con independencia de su estado civil y orientación sexual.  
2. Entre la información proporcionada a la mujer, de manera previa a la firma de su consentimiento, 
para la aplicación de estas técnicas se incluirá, en todo caso, la de los posibles riesgos, para ella 
misma durante el tratamiento y el embarazo y para la descendencia, que se puedan derivar de la 
maternidad a una edad clínicamente inadecuada.  
3. Si la mujer estuviera casada, se precisará, además, el consentimiento de su marido, a menos 
que estuvieran separados legalmente o de hecho y así conste de manera fehaciente. El 
consentimiento del cónyuge, prestado antes de la utilización de las técnicas, deberá reunir 
idénticos requisitos de expresión libre, consciente y formal.  
4. En la aplicación de las técnicas de reproducción asistida, la elección del donante de semen sólo 
podrá realizarse por el equipo médico que aplica la técnica, que deberá preservar las condiciones 
de anonimato de la donación. En ningún caso podrá seleccionarse personalmente el donante a 
petición de la receptora. En todo caso, el equipo médico correspondiente deberá procurar 
garantizar la mayor similitud fenotípica e inmunológica posible de las muestras disponibles con la 
mujer receptora.  
Artículo 7. Filiación de los hijos nacidos mediante técnicas de reproducción asistida.  
1. La filiación de los nacidos con las técnicas de reproducción asistida se regulará por las Leyes 
civiles, a salvo de las especificaciones establecidas en los tres siguientes artículos.  
2. En ningún caso, la inscripción en el Registro Civil reflejará datos de los que se pueda inferir el 
carácter de la generación.  
3. Cuando la mujer estuviere casada, y no separada legalmente o de hecho, con otra mujer, esta 
última podrá manifestar ante el Encargado del Registro Civil del domicilio conyugal, que consiente 
en que cuando nazca el hijo de su cónyuge, se determine 
a su favor la filiación respecto del nacido. [Este apartado ha sido añadido conforme a la Ley 
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3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las 
personas. (BOE núm. 65, de 16-03-2007, pp. 11251-11253)] 
Artículo 8. Determinación legal de la filiación.  
1. Ni la mujer progenitora ni el marido, cuando hayan prestado su consentimiento formal, previo y 
expreso a determinada fecundación con contribución de donante o donantes, podrán impugnar la 
filiación matrimonial del hijo nacido como consecuencia de tal fecundación.  
2. Se considera escrito indubitado a los efectos previstos en el artículo 49 de la Ley del Registro 
Civil el documento extendido ante el centro o servicio autorizado en el que se refleje el 
consentimiento a la fecundación con contribución de donante prestado por varón no casado con 
anterioridad a la utilización de las técnicas. Queda a salvo la reclamación judicial de paternidad.  
3. La revelación de la identidad del donante en los supuestos en que proceda conforme al artículo 
5.5 de esta Ley no implica en ningún caso determinación legal de la filiación.  
Artículo 9. Premoriencia del marido.  
1. No podrá determinarse legalmente la filiación ni reconocerse efecto o relación jurídica alguna 
entre el hijo nacido por la aplicación de las técnicas reguladas en esta Ley y el marido fallecido 
cuando el material reproductor de éste no se halle en el útero de la mujer en la fecha de la muerte 
del varón.  
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el marido podrá prestar su consentimiento, en 
el documento a que se hace referencia en el artículo 6.3, en escritura pública, en testamento o 
documento de instrucciones previas, para que su material reproductor pueda ser utilizado en los 12 
meses siguientes a su fallecimiento para fecundar a su mujer. Tal generación producirá los efectos 
legales que se derivan de la filiación matrimonial. El consentimiento para la aplicación de las 
técnicas en dichas circunstancias podrá ser revocado en cualquier momento anterior a la 
realización de aquéllas. Se presume otorgado el consentimiento a que se refiere el párrafo anterior 
cuando el cónyuge supérstite hubiera estado sometido a un proceso de reproducción asistida ya 
iniciado para la transferencia de preembriones constituidos con anterioridad al fallecimiento del 
marido.  
3. El varón no unido por vínculo matrimonial podrá hacer uso de la posibilidad prevista en el 
apartado anterior; dicho consentimiento servirá como título para iniciar el expediente del artículo 49 
de la Ley del Registro Civil, sin perjuicio de la acción judicial de reclamación de paternidad.  
Artículo 10. Gestación por sustitución.  
1. Será nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a 
cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero.  
2. La filiación de los hijos nacidos por gestación de sustitución será determinada por el parto.  
3. Queda a salvo la posible acción de reclamación de la paternidad respecto del padre biológico, 
conforme a las reglas generales  
 
CAPÍTULO III  
 
Crioconservaión y otras técnicas coadyuvantes de las de reproducción asistida  
 
Artículo 11. Crioconservación de gametos y preembriones.  
1. El semen podrá crioconservarse en bancos de gametos autorizados durante la vida del varón de 
quien procede.  
2. La utilización de ovocitos y tejido ovárico crioconservados requerirá previa autorización de la 
autoridad sanitaria correspondiente.  
3. Los preembriones sobrantes de la aplicación de las técnicas de fecundación in vitro que no sean 
transferidos a la mujer en un ciclo reproductivo podrán ser crioconservados en los bancos 
autorizados para ello. La crioconservación de los ovocitos, del tejido ovárico y de los preembriones 
sobrantes se podrá prolongar hasta el momento en que se considere por los responsables 
médicos, con el dictamen favorable de especialistas independientes y ajenos al centro 
correspondiente, que la receptora no reúne los requisitos clínicamente adecuados para la práctica 
de la técnica de reproducción asistida.  
4. Los diferentes destinos posibles que podrán darse a los preembriones crioconservados, así 
como, en los casos que proceda, al semen, ovocitos y tejido ovárico crioconservados, son:  
a) Su utilización por la propia mujer o su cónyuge.  
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b) La donación con fines reproductivos.  
c) La donación con fines de investigación.  
d) El cese de su conservación sin otra utilización. En el caso de los preembriones y los ovocitos 
crioconservados, esta última opción sólo será aplicable una vez finalizado el plazo máximo de 
conservación establecido en esta Ley sin que se haya optado por alguno de los destinos 
mencionados en los apartados anteriores.  
5. La utilización de los preembriones o, en su caso, del semen, los ovocitos o el tejido ovárico 
crioconservados, para cualquiera de los fines citados, requerirá del consentimiento informado 
correspondiente debidamente acreditado. En el caso de los preembriones, el consentimiento 
deberá haber sido prestado por la mujer o, en el caso de la mujer casada con un hombre, también 
por el marido, con anterioridad a la generación de los preembriones.  
6. El consentimiento para dar a los preembriones o gametos crioconservados cualquiera de los 
destinos citados podrá ser modificado en cualquier momento anterior a su aplicación En el caso de 
los preembriones, cada dos años, como mínimo, se solicitará de la mujer o de la pareja progenitora 
la renovación o modificación del consentimiento firmado previamente. Si durante dos renovaciones 
consecutivas fuera imposible obtener de la mujer o de la pareja progenitora la firma del 
consentimiento correspondiente, y se pudieran demostrar de manera fehaciente las actuaciones 
llevadas a cabo con el fin de obtener dicha renovación sin obtener la respuesta requerida, los 
preembriones quedarán a disposición de los centros en los que se encuentren crioconservados, 
que podrán destinarlos conforme a su criterio a cualquiera de los fines citados, manteniendo las 
exigencias de confidencialidad y anonimato establecidas y la gratuidad y ausencia de ánimo de 
lucro. Con anterioridad a la prestación del consentimiento, se deberá informar a la pareja 
progenitora o a la mujer, en su caso, de lo previsto en los párrafos anteriores de este apartado 
7. Los centros de fecundación in vitro que procedan a la crioconservación de gametos o 
preembriones humanos de acuerdo con lo establecido en este artículo deberán disponer de un 
seguro o garantía financiera equivalente que asegure su solvencia, en los términos que se fijen 
reglamentariamente, para compensar económicamente a las parejas en el supuesto de que se 
produjera un accidente que afecte a su crioconservación, siempre que, en el caso de los 
preembriones crioconservados, se hayan cumplido los procedimientos y plazos de renovación del 
consentimiento informado correspondiente.  
Artículo 12. Diagnóstico preimplantacional.  
1. Los centros debidamente autorizados podrán practicar técnicas de diagnóstico preimplantacional 
para:  
a) La detección de enfermedades hereditarias graves, de aparición precoz y no susceptibles de 
tratamiento curativo posnatal con arreglo a los conocimientos científicos actuales, con objeto de 
llevar a cabo la selección embrionaria de los preembriones no afectos para su transferencia. 
 b) La detección de otras alteraciones que puedan comprometer la viabilidad del preembrión. La 
aplicación de las técnicas de diagnóstico preimplantacional en estos casos deberá comunicarse a 
la autoridad sanitaria correspondiente, que informará de ella a la Comisión Nacional de 
Reproducción Humana Asistida.  
2. La aplicación de técnicas de diagnóstico preimplantacional para cualquiera otra finalidad no 
comprendida en el apartado anterior, o cuando se pretendan practicar en combinación con la 
determinación de los antígenos de histocompatibilidad de los preembriones in vitro con fines 
terapéuticos para terceros, requerirá de la autorización expresa, caso a caso, de la autoridad 
sanitaria correspondiente, previo informe favorable de la Comisión Nacional de Reproducción 
Humana Asistida, que deberá evaluar las características clínicas, terapéuticas y sociales de cada 
caso.  
Artículo 13. Técnicas terapéuticas en el preembrión.  
1. Cualquier intervención con fines terapéuticos sobre el preembrión vivo in vitro sólo podrá tener la 
finalidad de tratar una enfermedad o impedir su transmisión, con garantías razonables y 
contrastadas.  
2. La terapia que se realice en preembriones in vitro sólo se autorizará si se cumplen los siguientes 
requisitos:  
a) Que la pareja o, en su caso, la mujer sola haya sido debidamente informada sobre los 
procedimientos, pruebas diagnósticas, posibilidades y riesgos de la terapia propuesta y las hayan 
aceptado previamente.  
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b) Que se trate de patologías con un diagnóstico preciso, de pronóstico grave o muy grave, y que 
ofrezcan posibilidades razonables de mejoría o curación.  
c) Que no se modifiquen los caracteres hereditarios no patológicos ni se busque la selección de los 
individuos o de la raza.  
d) Que se realice en centros sanitarios autorizados y por equipos cualificados y dotados de los 
medios necesarios, conforme se determine mediante real decreto.  
3. La realización de estas prácticas en cada caso requerirá de la autorización de la autoridad 
sanitaria correspondiente, previo informe favorable de la Comisión Nacional de Reproducción 
Humana Asistida.  
 
CAPÍTULO IV  
 
Investigación con gametos y preembriones humanos  
 
Artículo 14. Utilización de gametos con fines de investigación.  
1. Los gametos podrán utilizarse de manera independiente con fines de investigación.  
2. Los gametos utilizados en investigación o experimentación no podrán utilizarse para su 
Transferencia a la mujer ni para originar preembriones con fines de procreación.  
Artículo 15. Utilización de preembriones con fines de investigación.  
1. La investigación o experimentación con preembriones sobrantes procedentes de la aplicación de 
las técnicas de reproducción asistida sólo se autorizará si se atiene a los siguientes requisitos:  
a) Que se cuente con el consentimiento escrito de la pareja o, en su caso, de la mujer, previa 
explicación pormenorizada de los fines que se persiguen con la investigación y sus implicaciones. 
Dichos consentimientos especificarán en todo caso la renuncia de la pareja o de la mujer, en su 
caso, a cualquier derecho de naturaleza dispositiva, económica o patrimonial sobre los resultados 
que pudieran derivarse de manera directa o indirecta de las investigaciones que se lleven a cabo.  
b) Que el preembrión no se haya desarrollado in vitro más allá de 14 días después de la 
fecundación del ovocito, descontando el tiempo en el que pueda haber estado crioconservado.  
c) En el caso de los proyectos de investigación relacionados con el desarrollo y aplicación de las 
técnicas de reproducción asistida, que la investigación se realice en centros autorizados. En todo 
caso, los proyectos se llevarán a cabo por equipos científicos cualificados, bajo control y 
seguimiento de las autoridades sanitarias competentes.  
d) Que se realicen con base en un proyecto debidamente presentado y autorizado por las 
autoridades sanitarias competentes, previo informe favorable de la Comisión Nacional de 
Reproducción Humana Asistida si se trata de proyectos de investigación relacionados con el 
desarrollo y aplicación de las técnicas de reproducción asistida, o del órgano competente si se trata 
de otros proyectos de investigación relacionados con la obtención, desarrollo y utilización de líneas 
celulares de células troncales embrionarias.  
e) En el caso de la cesión de preembriones a otros centros, en el proyecto mencionado en el 
párrafo anterior deberán especificarse las relaciones e intereses comunes de cualquier naturaleza 
que pudieran existir entre el equipo y centro entre los que se realiza la cesión de preembriones. En 
estos casos deberán también mantenerse las condiciones establecidas de confidencialidad de los 
datos de los progenitores y la gratuidad y ausencia de ánimo de lucro.  
2. Una vez terminado el proyecto, la autoridad que concedió la autorización deberá dar traslado del 
resultado de la experimentación a la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida y, en su 
caso, al órgano competente que lo informó.  
Artículo 16. Conservación y utilización de los preembriones para investigación.  
1. Los preembriones crioconservados sobrantes respecto de los que exista el consentimiento de la 
pareja progenitora o, en su caso, la mujer para su utilización con fines de investigación se 
conservarán, al igual que aquellos otros para los que se haya consentido en otros destinos 
posibles, en los bancos de preembriones de los centros de reproducción asistida correspondientes.  
2. La utilización efectiva del preembrión con fines de investigación en un proyecto concreto en el 
propio centro de reproducción asistida, o su traslado a otro centro en el que se vaya a utilizar en un 
proyecto concreto de investigación, requerirá del consentimiento expreso de la pareja o, en su 
caso, de la mujer responsable del preembrión para su utilización en ese proyecto, previa 
información pormenorizada y comprensión por los interesados de los fines de esa investigación, 
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sus fases y plazos, la especificación de su restricción al ámbito básico o su extensión al ámbito 
clínico de aplicación, así como de sus consecuencias posibles. Si no se contase con el 
consentimiento expreso para la utilización en un proyecto concreto de investigación, deberá 
recabarse en todo caso antes de su cesión a ese fin, salvo en el caso de la ausencia de renovación 
del consentimiento previsto en el artículo 11.6.  
 
CAPÍTULO V  
 
Centros sanitarios y equipos biomédicos  
 
Artículo 17. Calificación y autorización de los centros de reproducción asistida.  
Todos los centros o servicios en los que se realicen las técnicas de reproducción asistida, o sus 
derivaciones, así como los bancos de gametos y preembriones, tendrán la consideración de 
centros y servicios sanitarios. Se regirán por lo dispuesto en la Ley 14/1986, de 25 de abril, 
General de Sanidad, en la normativa que la desarrolla o en la de las Administraciones públicas con 
competencias en materia sanitaria, y precisarán para la práctica de las técnicas de reproducción 
asistida de la correspondiente autorización específica.  
Artículo 18. Condiciones de funcionamiento de los centros y equipos.  
1. Los equipos biomédicos que trabajen en estos centros o servicios sanitarios deberán estar 
especialmente cualificados para realizar las técnicas de reproducción asistida, sus aplicaciones 
complementarias o sus derivaciones científicas y contarán para ello con el equipamiento y los 
medios necesarios, que se determinarán mediante real decreto. Actuarán interdisciplinariamente, y 
el director del centro o servicio del que dependen será el responsable directo de sus actuaciones.  
2. Los equipos biomédicos y la dirección de los centros o servicios en que trabajan incurrirán en las 
responsabilidades que legalmente correspondan si violan el secreto de la identidad de los 
donantes, si realizan mala práctica con las técnicas de reproducción asistida o los materiales 
biológicos correspondientes o si, por omitir la información o los estudios establecidos, se lesionan 
los intereses de donantes o usuarios o se transmiten a los descendientes enfermedades 
congénitas o hereditarias, evitables con aquella información y estudio previos.  
3. Los equipos médicos recogerán en una historia clínica, custodiada con la debida protección y 
confidencialidad, todas las referencias sobre los donantes y usuarios, así como los 
consentimientos firmados para la realización de la donación o de las técnicas.  
Los datos de las historias clínicas, excepto la identidad de los donantes, deberán ser puestos a 
disposición de la receptora y de su pareja, o del hijo nacido por estas técnicas o de sus 
representantes legales cuando llegue a su mayoría de edad, si así lo solicitan.  
4. Los equipos biomédicos deberán realizar a los donantes y a las receptoras cuantos estudios 
estén establecidos reglamentariamente, y deberán cumplimentar igualmente los protocolos de 
información sobre las condiciones de los donantes o la actividad de los centros de reproducción 
asistida que se establezcan.  
Artículo 19. Auditorías de funcionamiento.  
Los centros de reproducción humana asistida se someterán con la periodicidad que establezcan 
las autoridades sanitarias competentes a auditorías externas que evaluarán tanto los requisitos 
técnicos y legales como la información transmitida a las Comunidades Autónomas a los efectos 
registrales correspondientes y los resultados obtenidos en su práctica clínica.  
 
CAPÍTULO VI  
 
Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida  
 
Artículo 20. Objeto, composición y funciones.  
1. La Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida es el órgano colegiado, de carácter 
permanente y consultivo, dirigido a asesorar y orientar sobre la utilización de las técnicas de 
reproducción humana asistida, a contribuir a la actualización y difusión de los conocimientos 
científicos y técnicos en esta materia, así como a la elaboración de criterios funcionales y 
estructurales de los centros y servicios donde aquéllas se realizan.  
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2. Formarán parte de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida representantes 
designados por el Gobierno de la Nación, las comunidades autónomas, las distintas sociedades 
científicas y por entidades, corporaciones profesionales y asociaciones y grupos de representación 
de consumidores y usuarios, relacionados con los distintos aspectos científicos, jurídicos y éticos 
de la aplicación de estas técnicas.  
3. Podrán recabar el informe o asesoramiento de la Comisión Nacional de Reproducción Humana 
Asistida los órganos de gobierno de la Administración General del Estado y de las comunidades 
autónomas, así como las comisiones homólogas que se puedan constituir en estas últimas.  
Los centros y servicios sanitarios en los que se apliquen las técnicas de reproducción asistida 
podrán igualmente solicitar el informe de la Comisión Nacional sobre cuestiones relacionadas con 
dicha aplicación. En este caso, el informe deberá solicitarse a través de la autoridad sanitaria que 
haya autorizado la aplicación de las técnicas de reproducción asistida por el centro o servicio 
correspondiente.  
4. Será preceptivo el informe de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida en los 
siguientes supuestos:  
a) Para la autorización de una técnica de reproducción humana asistida con carácter experimental, 
no recogida en el anexo.  
b) Para la autorización ocasional para casos concretos y no previstos en esta Ley de las técnicas 
de diagnóstico preimplantacional, así como en los supuestos previstos en el artículo 12.2.  
c) Para la autorización de prácticas terapéuticas previstas en el artículo 13.  
d) Para la autorización de los proyectos de investigación en materia de reproducción asistida.  
e) En el procedimiento de elaboración de disposiciones generales que versen sobre materias 
previstas en esta Ley o directamente relacionadas con la reproducción asistida.  
f) En cualquier otro supuesto legal o reglamentariamente previsto.  
5. La Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida deberá ser informada, con una 
periodicidad al menos semestral, de las prácticas de diagnóstico preimplantacional que se lleven a 
cabo conforme a lo dispuesto en el artículo 12.1.  
Igualmente, con carácter anual deberá ser informada de los datos recogidos en los Registros 
nacionales de donantes y de actividad de los centros a los que se refieren los artículos 21 y 22.  
6. Las comisiones homólogas que se constituyan en las Comunidades Autónomas tendrán la 
consideración de comisiones de soporte y referencia de la Comisión Nacional de Reproducción 
Humana Asistida y colaborarán con ésta en el ejercicio de sus funciones.  
7. Los miembros de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida deberán efectuar una 
declaración de actividades e intereses y se abstendrán de tomar parte en las deliberaciones y en 
las votaciones en que tengan un interés directo o indirecto en el asunto examinado.  
 
CAPÍTULO VII  
 
Registros nacionales de reproducción asistida  
 
Artículo 21. Registro nacional de donantes.  
1. El Registro nacional de donantes, adscrito al Ministerio de Sanidad y Consumo, es aquel registro 
administrativo en el que se inscribirán los donantes de gametos y preembriones con fines de 
reproducción humana, con las garantías precisas de confidencialidad de los datos de aquéllos.  
2. Este registro, cuyos datos se basarán en los que sean proporcionados por las comunidades 
autónomas en lo que se refiere a su ámbito territorial correspondiente, consignará también los hijos 
nacidos de cada uno de los donantes, la identidad de las parejas o mujeres receptoras y la 
localización original de unos y otros en el momento de la donación y de su utilización.  
3. El Gobierno, previo informe del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y mediante 
real decreto, regulará la organización y funcionamiento del registro nacional.  
Artículo 22. Registro nacional de actividad y resultados de los centros y servicios de reproducción 
asistida.  
1. Con carácter asociado o independiente del registro anterior, el Gobierno, mediante real decreto y 
previo informe del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, regulará la constitución, 
organización y funcionamiento de un Registro de actividad de los centros y servicios de 
reproducción asistida.  
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2. El Registro de actividad de los centros y servicios de reproducción asistida deberá hacer 
públicos con periodicidad, al menos, anual los datos de actividad de los centros relativos al número 
de técnicas y procedimientos de diferente tipo para los que se encuentren autorizados, así como 
las tasas de éxito en términos reproductivos obtenidas por cada centro con cada técnica, y 
cualquier otro dato que se considere necesario para que por los usuarios de las técnicas de 
reproducción asistida se pueda valorar la calidad de la atención proporcionada por cada centro.  
El Registro de actividad de los centros y servicios de reproducción asistida recogerá también el 
número de preembriones crioconservados que se conserven, en su caso, en cada centro.  
Artículo 23. Suministro de información.  
Los centros en los que se practiquen técnicas de reproducción asistida están obligados a 
suministrar la información precisa, para su adecuado funcionamiento, a las autoridades 
encargadas de los registros regulados en los dos artículos anteriores.  
 
CAPÍTULO VIII  
 
Infracciones y sanciones  
 
Artículo 24. Normas generales.  
1. La potestad sancionadora regulada en esta Ley se ejercerá, en lo no previsto en ella, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley 14/1986, de 25 
de abril, General de Sanidad.  
2. Las infracciones en materia de reproducción humana asistida serán objeto de las sanciones 
administrativas correspondientes, previa instrucción del oportuno expediente, sin perjuicio de las 
responsabilidades civiles, penales o de otro orden que puedan concurrir.  
3. Cuando, a juicio de la Administración, la infracción pudiera ser constitutiva de delito o falta, el 
órgano administrativo dará traslado al Ministerio Fiscal y se abstendrá de proseguir el 
procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no se haya pronunciado. La sanción penal 
excluirá la imposición de sanción administrativa.  
De no haberse estimado la existencia de delito, la Administración continuará el expediente 
sancionador tomando como base los hechos que los tribunales hayan considerado probados.  
Las medidas administrativas que hubieran sido adoptadas para salvaguardar el derecho a la 
protección de la salud y la seguridad de las personas se mantendrán en tanto la autoridad judicial 
se pronuncia sobre ellas.  
En ningún caso se impondrá una doble sanción por los mismos hechos y en función de los mismos 
intereses protegidos, si bien deberán exigirse las demás responsabilidades que se deduzcan de 
otros hechos o infracciones concurrentes.  
4. En los procedimientos sancionadores por infracciones graves o muy graves se podrán adoptar, 
con arreglo a la de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sus normas de desarrollo, las medidas de carácter provisional previstas 
en dichas normas que se estimen necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que 
definitivamente se dicte, el buen fin del procedimiento, evitar el mantenimiento de los efectos de la 
infracción y las exigencias de los intereses generales.  
En la adopción y cumplimiento de tales medidas se respetarán, en todo caso, las garantías, 
normas y procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico para proteger los derechos a la 
intimidad personal y familiar y a la protección de los datos personales, cuando éstos pudieran 
resultar afectados.  
En los casos de urgencia y para la inmediata protección de los intereses implicados, las medidas 
provisionales previstas en este apartado podrán ser acordadas antes de la iniciación del 
expediente sancionador. Las medidas deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el 
acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los 15 días siguientes a 
su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda. En todo caso, dichas medidas 
quedarán sin efecto si no se inicia el procedimiento sancionador en dicho plazo o cuando el 
acuerdo de iniciación no contenga un pronunciamiento expreso acerca de aquéllas. El órgano 
administrativo competente para resolver el procedimiento sancionador podrá imponer multas 
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coercitivas por importe que no exceda de 1.000 euros por cada día que transcurra sin cumplir las 
medidas provisionales que hubieran sido acordadas.  
5. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años; las graves, a los dos años, y las leves, 
a los seis meses. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años; las 
impuestas por faltas graves, a los dos años, y las impuestas por faltas leves, al año.  
Artículo 25. Responsables.  
De las diferentes infracciones será responsable su autor.  
Cuando el cumplimiento de las obligaciones previstas en esta Ley corresponda a varias personas 
conjuntamente, responderán de forma solidaria de las infracciones que se comentan y de las 
sanciones que se impongan.  
De conformidad con lo previsto en el artículo 130.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, los 
directores de los centros o servicios responderán solidariamente de las infracciones cometidas por 
los equipos biomédicos dependientes de aquéllos.  
Artículo 26. Infracciones.  
1. Las infracciones en materia de la aplicación de las técnicas de reproducción asistida se califican 
como leves, graves o muy graves.  
2. Además de las previstas en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, y de las 
tipificadas en la legislación de las comunidades autónomas, se consideran como infracciones 
leves, graves y muy graves las siguientes:  
a) Es infracción leve el incumplimiento de cualquier obligación o la transgresión de cualquier 
prohibición establecida en esta Ley, siempre que no se encuentre expresamente tipificada como 
infracción grave o muy grave.  
b) Son infracciones graves:  
1.ª La vulneración por los equipos de trabajo de sus obligaciones legales en el tratamiento a los 
usuarios de estas técnicas.  
2.ª La omisión de la información o los estudios previos necesarios para evitar lesionar los intereses 
de donantes o usuarios o la transmisión de enfermedades congénitas o hereditarias.  
3.ª La omisión de datos, consentimientos y referencias exigidas por esta Ley, así como la falta de 
realización de la historia clínica en cada caso.  
4.ª La ausencia de suministro a la autoridad sanitaria correspondiente para el funcionamiento de 
los registros previstos en esta Ley de los datos pertenecientes a un centro determinado durante un 
período anual.  
5.ª La ruptura de las condiciones de confidencialidad de los datos de los donantes establecidas en 
esta Ley.  
6.ª La retribución económica de la donación de gametos y preembriones o su compensación 
económica en contra de lo previsto en los artículos 5.3 y 11.6.  
7.ª La publicidad o promoción que incentive la donación de células y tejidos humanos por parte de 
centros autorizados mediante la oferta de compensaciones o beneficios económicos en contra de 
lo previsto en el artículo 5.3.  
8.ª La generación de un número de hijos por donante superior al legalmente establecido que 
resulte de la falta de diligencia del centro o servicio correspondiente en la comprobación de los 
datos facilitados por los donantes y, en el caso de éstos, el suministro de datos falsos en la 
identidad o la referencia a otras donaciones previas.  
9.ª La generación de un número de preembriones en cada ciclo reproductivo que supere el 
necesario, conforme a los criterios clínicos para garantizar en límites razonables el éxito 
reproductivo en cada caso.  
10.ª En el caso de la fecundación in vitro y técnicas afines, la transferencia de más de tres 
preembriones a cada mujer en cada ciclo reproductivo.  
11.ª La realización continuada de prácticas de estimulación ovárica que puedan resultar lesivas 
para la salud de las mujeres donantes sanas.  
12.ª El incumplimiento de las normas y garantías establecidas para el traslado, importación o 
exportación de preembriones y gametos entre países.  
c) Son infracciones muy graves:  
1.ª Permitir el desarrollo in vitro de los preembriones más allá del límite de 14 días siguientes a la 
fecundación del ovocito, descontando de ese tiempo el que pudieran haber estado 
crioconservados.  
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2.ª La práctica de cualquier técnica no incluida en el anexo ni autorizada como técnica 
experimental en los términos previstos en el artículo 2.  
3.ª La realización o práctica de técnicas de reproducción asistida en centros que no cuenten con la 
debida autorización.  
4.ª La investigación con preembriones humanos con incumplimiento de los límites, condiciones y 
procedimientos de autorización establecidos en esta Ley.  
5.ª La creación de preembriones con material biológico masculino de individuos diferentes para su 
transferencia a la mujer receptora.  
6.ª La transferencia a la mujer receptora en un mismo acto de preembriones originados con 
ovocitos de distintas mujeres.  
7.ª La producción de híbridos interespecíficos que utilicen material genético humano, salvo en los 
casos de los ensayos actualmente permitidos.  
8.ª La transferencia a la mujer receptora de gametos o preembriones sin las garantías biológicas 
de viabilidad exigibles.  
9.ª La práctica de técnicas de transferencia nuclear con fines reproductivos.  
10.ª La selección del sexo o la manipulación genética con fines no terapéuticos o terapéuticos no 
autorizados.  
Artículo 27. Sanciones.  
1. Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 1.000 euros; las graves, con multa 
desde 1.001 euros hasta 10.000 euros, y las muy graves, desde 10.001 euros hasta un millón de 
euros.  
En el caso de las infracciones muy graves tipificadas en el artículo 26.c) 2.ª y 3.ª, además de la 
multa pecuniaria, se podrá acordar la clausura o cierre de los centros o servicios en los que se 
practiquen las técnicas de reproducción humana asistida.  
En el caso de la infracción grave tipificada en el artículo 26.b) 5.ª, además de la multa pecuniaria, 
se podrá acordar en la resolución que imponga la sanción la revocación de la autorización 
concedida al centro o servicio de reproducción asistida.  
2. La cuantía de la sanción que se imponga, dentro de los límites indicados, se graduará teniendo 
en cuenta los riesgos para la salud de la madre o de los preembriones generados, la cuantía del 
eventual beneficio obtenido, el grado de intencionalidad, la gravedad de la alteración sanitaria o 
social producida, la generalización de la infracción y la reincidencia.  
3. En todo caso, cuando la cuantía de la multa resulte inferior al beneficio obtenido por la comisión 
de la infracción, la sanción será aumentada hasta el doble del importe en que se haya beneficiado 
el infractor.  
4. Si un mismo hecho u omisión fuera constitutivo de dos o más infracciones, tipificadas en esta u 
otras Leyes, se tomará en consideración únicamente aquélla que comporte la mayor sanción.  
5. Las cuantías de las multas serán revisadas y actualizadas periódicamente por el Gobierno 
mediante real decreto.  
Artículo 28. Competencia sancionadora.  
Los órganos competentes de las comunidades autónomas y ciudades con Estatuto de Autonomía, 
en su caso, ejercerán las funciones de control e inspección, de oficio o a instancia de parte, así 
como la instrucción y resolución de expedientes sancionadores.  
Disposición adicional primera. Preembriones crioconservados con anterioridad a la entrada en 
vigor de la Ley.  
A partir de la entrada en vigor de esta Ley, las parejas o, en su caso, las mujeres que dispongan de 
preembriones crioconservados en los bancos correspondientes y que hubieran ejercido su derecho 
a decidir el destino de dichos preembriones mediante la firma del consentimiento informado 
correspondiente en los términos permitidos por la legislación anterior, podrán ampliar o modificar 
los términos de su opción con cualquiera de las previstas en esta Ley.  
Disposición adicional segunda. Comisión de seguimiento y control de donación y utilización de 
células y tejidos humanos.  
La Comisión de seguimiento y control de donación y utilización de células y tejidos humanos 
mantendrá su composición, competencias y reglas de funcionamiento actuales, dependiente del 
Instituto de Salud «Carlos III». En particular, le corresponderá la emisión del informe previsto en el 
segundo inciso del artículo 15.1.d), relativo a los proyectos de investigación relacionados con la 
obtención, desarrollo y utilización de líneas celulares troncales embrionarias.  
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[La disposición adicional segunda de esta ley ha sido derogada por la Disposición derogatoria 
única de la Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación biomédica (BOE núm. 159, de 04-07-2007, 
pp. 28826-28848)]. 
Disposición adicional tercera. Organización Nacional de Trasplantes.  
1. Se modifica el organismo autónomo Centro Nacional de Trasplantes y Medicina Regenerativa, 
creado por la disposición adicional única de la Ley 45/2003, de 21 de noviembre, por la que se 
modifica la Ley 35/1988, de 22 de noviembre, sobre técnicas de reproducción asistida, que pasa a 
denominarse Organización Nacional de Trasplantes.  
2. La Organización Nacional de Trasplantes conserva la naturaleza de organismo autónomo, de 
acuerdo con lo previsto en los artículos 41 y siguientes de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de 
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, con personalidad 
jurídico-pública diferenciada y plena capacidad de obrar, adscrito al Ministerio de Sanidad y 
Consumo, al que corresponde su dirección estratégica y la evaluación y control de los resultados 
de su actividad. En dicho organismo estarán representadas las comunidades autónomas en la 
forma que reglamentariamente se establezca.  
3. Son fines generales de la Organización Nacional de Trasplantes, sin perjuicio de las 
competencias del Instituto de Salud «Carlos III» y de las atribuciones de otros órganos del 
Ministerio de Sanidad y Consumo y de las Comunidades Autónomas:  
a) Coordinar la política general de donación y trasplantes de órganos y tejidos de aplicación en 
humanos en España.  
b) Promover e impulsar la donación de órganos y tejidos.  
c) Promover e impulsar los trasplantes de órganos, tejidos y células en España.  
d) Promover la formación continuada en materia de donación y trasplantes de órganos y tejidos.  
e) Desarrollar, mantener, custodiar y analizar los datos de los registros de origen, destino y 
seguimiento de los órganos y tejidos obtenidos con la finalidad de trasplante.  
f) Asesorar al Ministerio de Sanidad y Consumo y a los departamentos de sanidad de las 
comunidades autónomas en materia de trasplantes de aplicación en humanos.  
g) Representar al Ministerio de Sanidad y Consumo en los organismos nacionales e 
internacionales en materias relacionadas con los trasplantes.  
h) Aquellas otras funciones que pueda asignarle el Ministerio de Sanidad y Consumo en la 
coordinación y gestión de los ensayos clínicos y la aplicación terapéutica de la medicina 
regenerativa.  
4. Para la consecución de sus fines, se atribuyen a la Organización Nacional de Trasplantes las 
funciones que en materia de trasplantes se reconocen al Ministerio de Sanidad y Consumo por la 
Ley 30/1979, de 27 de octubre, sobre extracción y trasplante de órganos, y atribuidas a la 
Organización Nacional de Trasplantes por el Real Decreto 2070/1999, de 30 de diciembre, por el 
que se regulan las actividades de obtención y utilización clínica de órganos humanos y la 
coordinación territorial en materia de donación y trasplante de órganos y tejidos.  
5. Las funciones y competencias en materia de investigación en terapia celular y de medicina 
regenerativa del organismo modificado se atribuyen al organismo autónomo Instituto de Salud 
«Carlos III».  
6. El personal que a la entrada en vigor de esta Ley preste servicios en el Centro Nacional de 
Trasplantes y Medicina Regenerativa, en el ámbito de las funciones y competencias que se 
atribuyen a la Organización Nacional de Trasplantes, y aquel del Instituto Nacional de Gestión 
Sanitaria que realice funciones de soporte y coordinación de transplantes, quedará integrado en el 
organismo autónomo que se modifica con la misma naturaleza, régimen jurídico, situación, 
antigüedad, régimen retributivo y de organización que tuviera. Queda exceptuado de esta 
disposición el personal perteneciente a la Subdirección General de Terapia Celular y Medicina 
Regenerativa, que se adscribe al Instituto de Salud «Carlos III».  
7. El personal al servicio de la Organización Nacional de Trasplantes podrá ser funcionario, 
estatutario o laboral en los mismos términos que los establecidos para la Administración General 
del Estado. El personal estatutario estará sujeto a la relación funcionarial especial prevista en el 
artículo 1 del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, aprobado por la Ley 
55/2003, de 16 de diciembre, y le será de aplicación la citada Ley.  
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8. La Organización Nacional de Trasplantes asumirá la titularidad de los recursos, derechos, 
deberes y obligaciones que, en el ámbito de sus fines y competencias, fueran de la titularidad del 
Centro Nacional de Trasplantes y Medicina Regenerativa.  
9. El Gobierno, en el plazo de seis meses, aprobará un nuevo estatuto de la Organización Nacional 
de Trasplantes, adaptado a esta Ley, mediante real decreto, a iniciativa del Ministro de Sanidad y 
Consumo y a propuesta conjunta de los Ministros de Administraciones Públicas y de Economía y 
Hacienda. Hasta entonces permanecerá vigente el aprobado por el Real Decreto 176/2004, de 30 
de enero, en cuanto se ajuste a los fines enumerados en el apartado 3 de esta disposición y no se 
oponga a lo previsto en esta Ley.  
Disposición adicional cuarta. Banco Nacional de Líneas Celulares.  
El Banco Nacional de Líneas Celulares se adscribe al Ministerio de Sanidad y Consumo, a través 
del Instituto de Salud «Carlos III».  
Disposición adicional quinta. Garantía de no discriminación de las personas con discapacidad.  
Con arreglo a lo dispuesto en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, las personas con 
discapacidad gozarán de los derechos y facultades reconocidos en esta Ley, no pudiendo ser 
discriminadas por razón de discapacidad en el acceso y utilización de las técnicas de reproducción 
humana asistida.  
Asimismo, la información y el asesoramiento a que se refiere esta ley se prestarán a las personas 
con discapacidad en condiciones y formatos accesibles apropiados a sus necesidades.  
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.  
A la entrada en vigor de esta Ley quedan derogadas todas las disposiciones normativas que se le 
opongan y, en particular, la Ley 35/1988, de 22 de noviembre, sobre técnicas de reproducción 
asistida, y la Ley 45/2003, de 21 de noviembre, por la que se modifica la Ley 35/1988, de 22 de 
noviembre, sobre técnicas de reproducción asistida.  
Disposición final primera. Título competencial.  
Esta Ley, que tiene carácter básico, se dicta al amparo del artículo 149.1.16.ª de la Constitución. 
Se exceptúa de lo anterior su capítulo IV, que se dicta al amparo del artículo 149.1.15.ª de la 
Constitución, y los artículos 7 a 10, que se dictan al amparo de su artículo 149.1.8.ª  
Disposición final segunda. Desarrollo normativo.  
Se faculta al Gobierno para dictar cuantas disposiciones resulten necesarias para el desarrollo y 
ejecución de esta Ley.  
Disposición final tercera. Entrada en vigor.  
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado».  
Por tanto.  
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley.  
Madrid, 26 de mayo de 2006.  
JUAN CARLOS R.  
El Presidente del Gobierno,  
JOSÉ LUÍS RODRÍGUEZ ZAPATERO  
 
ANEXO  
A) Técnicas de reproducción asistida  
1. Inseminación artificial.  
2. Fecundación in Vitro e inyección intracitoplásmica de espermatozoides con gametos propios o 
de donante y con transferencia de preembriones. 
3. Transferencia intratubárica de gametos.  
[El punto 2 del apartado A) de este anexo está redactado conforme a la Ley 14/2007, de 3 de julio, 
de Investigación biomédica (BOE núm. 159, de 04-07-2007, pp. 28826-28848). Para ver la 
antigua redacción, haga click aquí.] 
B) Procedimientos diagnósticos  
Procedimientos dirigidos a evaluar la capacidad de fecundación de los espermatozoides humanos 
consistentes en la fecundación de ovocitos animales hasta la fase de división del óvulo animal 
fecundado en dos células, momento a partir del cual se deberá interrumpir la prueba. 
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 LEGGE 19 FEBBRAIO 2004, N 40 
 
"Norme in materia di procreazione medicalmente assistita" 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004   
 
CAPO I 
 
PRINCÌPI GENERALI 
 
ART.1. 
(Finalità). 
1. Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità 
umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le 
modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il 
concepito. 
2. Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi 
terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità. 
ART.2. 
(Interventi contro la sterilità e la infertilità). 
1. Il Ministro della salute, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, può 
promuovere ricerche sulle cause patologiche, psicologiche, ambientali e sociali dei fenomeni della 
sterilità e della infertilità e favorire gli interventi necessari per rimuoverle nonché per ridurne 
l'incidenza, può incentivare gli studi e le ricerche sulle tecniche di crioconservazione dei gameti e 
può altresí promuovere campagne di informazione e di prevenzione dei fenomeni della sterilità e 
della infertilità. 
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa massima di 2 milioni di euro a decorrere 
dal 2004. 
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione 
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale 
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e 
delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al 
Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con 
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
ART.3 
 (Modifica alla legge 29 luglio 1975, n. 405). 
1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405, sono aggiunte, in fine, le 
seguenti lettere: 
"d-bis) l'informazione e l'assistenza riguardo ai problemi della sterilità e della infertilità umana, 
nonché alle tecniche di procreazione medicalmente assistita; 
d-ter) l'informazione sulle procedure per l'adozione e l'affidamento familiare". 
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della 
finanza pubblica. 
 
CAPO II 
 
ACCESSO ALLE TECNICHE 
 
ART. 4 
(Accesso alle tecniche). 
1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia 
accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è 
comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico 
nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico. 
2. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono applicate in base ai seguenti princípi: 
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a) gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e 
psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della minore invasività; 
b) consenso informato, da realizzare ai sensi dell'articolo 6. 
3. È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo. 
ART. 5. 
 (Requisiti soggettivi). 
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di 
procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o 
conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi. 
ART. 6. 
 (Consenso informato). 
1. Per le finalità indicate dal comma 3, prima del ricorso ed in ogni fase di applicazione delle 
tecniche di procreazione medicalmente assistita il medico informa in maniera dettagliata i soggetti 
di cui all'articolo 5 sui metodi, sui problemi bioetici e sui possibili effetti collaterali sanitari e 
psicologici conseguenti all'applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilità di successo e sui 
rischi dalle stesse derivanti, nonché sulle relative conseguenze giuridiche per la donna, per l'uomo 
e per il nascituro. Alla coppia deve essere prospettata la possibilità di ricorrere a procedure di 
adozione o di affidamento ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, 
come alternativa alla procreazione medicalmente assistita. Le informazioni di cui al presente 
comma e quelle concernenti il grado di invasività delle tecniche nei confronti della donna e 
dell'uomo devono essere fornite per ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da garantire il 
formarsi di una volontà consapevole e consapevolmente espressa. 
2. Alla coppia devono essere prospettati con chiarezza i costi economici dell'intera procedura 
qualora si tratti di strutture private autorizzate. 
3. La volontà di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita 
è espressa per iscritto congiuntamente al medico responsabile della struttura, secondo modalità 
definite con decreto dei Ministri della giustizia e della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, 
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente legge. Tra la manifestazione della volontà e l'applicazione della tecnica deve intercorrere 
un termine non inferiore a sette giorni. La volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti 
indicati dal presente comma fino al momento della fecondazione dell'ovulo. 
4. Fatti salvi i requisiti previsti dalla presente legge, il medico responsabile della struttura può 
decidere di non procedere alla procreazione medicalmente assistita, esclusivamente per motivi di 
ordine medico-sanitario. In tale caso deve fornire alla coppia motivazione scritta di tale decisione. 
5. Ai richiedenti, al momento di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, 
devono essere esplicitate con chiarezza e mediante sottoscrizione le conseguenze giuridiche di cui 
all'articolo 8 e all'articolo 9 della presente legge. 
ART. 7 
(Linee guida). 
1. Il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, e previo parere del Consiglio 
superiore di sanità, definisce, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata 
in vigore della presente legge, linee guida contenenti l'indicazione delle procedure e delle tecniche 
di procreazione medicalmente assistita. 
2. Le linee guida di cui al comma 1 sono vincolanti per tutte le strutture autorizzate. 
3. Le linee guida sono aggiornate periodicamente, almeno ogni tre anni, in rapporto all'evoluzione 
tecnico-scientifica, con le medesime procedure di cui al comma 1. 
 
CAPO III 
 
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA TUTELA DEL NASCITURO 
 
ART. 8 
 (Stato giuridico del nato). 
1. I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo 
stato di figli legittimi o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle 
tecniche medesime ai sensi dell'articolo 6. 
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ART 9 
 (Divieto del disconoscimento della paternità e dell'anonimato della madre). 
1. Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo in 
violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il coniuge o il convivente il cui consenso è 
ricavabile da atti concludenti non può esercitare l'azione di disconoscimento della paternità nei casi 
previsti dall'articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, né l'impugnazione di cui 
all'articolo 263 dello stesso codice. 
2. La madre del nato a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita 
non può dichiarare la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. 
3. In caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, 
comma 3, il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e 
non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi. 
 
CAPO IV 
 
REGOLAMENTAZIONE DELLE STRUTTURE AUTORIZZATE ALL'APPLICAZIONE DELLE 
TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA 
 
ART 10 
 (Strutture autorizzate). 
1. Gli interventi di procreazione medicalmente assistita sono realizzati nelle strutture pubbliche e 
private autorizzate dalle regioni e iscritte al registro di cui all'articolo 11. 
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono con proprio atto, entro tre 
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge: 
a) i requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture; 
b) le caratteristiche del personale delle strutture; 
c) i criteri per la determinazione della durata delle autorizzazioni e dei casi di revoca delle stesse; 
d) i criteri per lo svolgimento dei controlli sul rispetto delle disposizioni della presente legge e sul 
permanere dei requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture. 
ART 11 
 (Registro). 
1. È istituito, con decreto del Ministro della salute, presso l'Istituto superiore di sanità, il registro 
nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente 
assistita, degli embrioni formati e dei nati a seguito dell'applicazione delle tecniche medesime. 
2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 è obbligatoria. 
3. L'Istituto superiore di sanità raccoglie e diffonde, in collaborazione con gli osservatori 
epidemiologici regionali, le informazioni necessarie al fine di consentire la trasparenza e la 
pubblicità delle tecniche di procreazione medicalmente assistita adottate e dei risultati conseguiti. 
4. L'Istituto superiore di sanità raccoglie le istanze, le informazioni, i suggerimenti, le proposte delle 
società scientifiche e degli utenti riguardanti la procreazione medicalmente assistita. 
5. Le strutture di cui al presente articolo sono tenute a fornire agli osservatori epidemiologici 
regionali e all'Istituto superiore di sanità i dati necessari per le finalità indicate dall'articolo 15 
nonché ogni altra informazione necessaria allo svolgimento delle funzioni di controllo e di ispezione 
da parte delle autorità competenti. 
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato nella misura massima di 
154.937 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello 
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di 
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle 
finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero 
della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, 
le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
CAPO V 
 
DIVIETI E SANZIONI 
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ART 12 
 (Divieti generali e sanzioni). 
1. Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia 
richiedente, in violazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione 
amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro. 
2. Chiunque a qualsiasi titolo, in violazione dell'articolo 5, applica tecniche di procreazione 
medicalmente assistita a coppie i cui componenti non siano entrambi viventi o uno dei cui 
componenti sia minorenne ovvero che siano composte da soggetti dello stesso sesso o non 
coniugati o non conviventi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200.000 a 
400.000 euro. 
3. Per l'accertamento dei requisiti di cui al comma 2 il medico si avvale di una dichiarazione 
sottoscritta dai soggetti richiedenti. In caso di dichiarazioni mendaci si applica l'articolo 76, commi 1 
e 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
4. Chiunque applica tecniche di procreazione medicalmente assistita senza avere raccolto il 
consenso secondo le modalità di cui all'articolo 6 è punito con la sanzione amministrativa 
pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro. 
5. Chiunque a qualsiasi titolo applica tecniche di procreazione medicalmente assistita in strutture 
diverse da quelle di cui all'articolo 10 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 
100.000 a 300.000 euro. 
6. Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti 
o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con 
la multa da 600.000 a un milione di euro. 
7. Chiunque realizza un processo volto ad ottenere un essere umano discendente da un'unica 
cellula di partenza, eventualmente identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro 
essere umano in vita o morto, è punito con la reclusione da dieci a venti anni e con la multa da 
600.000 a un milione di euro. Il medico è punito, altresí, con l'interdizione perpetua dall'esercizio 
della professione. 
8. Non sono punibili l'uomo o la donna ai quali sono applicate le tecniche nei casi di cui ai commi 1, 
2, 4 e 5. 
9. È disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio professionale nei confronti 
dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo, 
salvo quanto previsto dal comma 7. 
10. L'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 10 alla struttura al cui interno è eseguita una 
delle pratiche vietate ai sensi del presente articolo è sospesa per un anno. Nell'ipotesi di più 
violazioni dei divieti di cui al presente articolo o di recidiva l'autorizzazione può essere revocata. 
 
CAPO IV 
 
MISURE DI TUTELA DELL'EMBRIONE 
 
ART 13 
 (Sperimentazione sugli embrioni umani). 
1. È vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano. 
2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si 
perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela 
della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie 
alternative. 
3. Sono, comunque, vietati: 
a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione o comunque a fini diversi 
da quello previsto dalla presente legge; 
b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che, 
attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali, siano 
diretti ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminarne 
caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalità diagnostiche e terapeutiche, di 
cui al comma 2 del presente articolo; 
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c) interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione precoce dell'embrione o 
di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca; 
d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o 
di chimere. 
4. La violazione dei divieti di cui al comma 1 è punita con la reclusione da due a sei anni e con la 
multa da 50.000 a 150.000 euro. In caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 3 la pena è 
aumentata. Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste dal comma 
3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste. 
5. È disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio professionale nei confronti 
dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo. 
ART 14 
 (Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni). 
1. È vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni, fermo restando quanto previsto 
dalla legge 22 maggio 1978, n. 194. 
2. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione tecnico-scientifica e di 
quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, non devono creare un numero di embrioni superiore a 
quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a 
tre. 
3. Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile per grave e documentata 
causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della 
fecondazione è consentita la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del 
trasferimento, da realizzare non appena possibile. 
4. Ai fini della presente legge sulla procreazione medicalmente assistita è vietata la riduzione 
embrionaria di gravidanze plurime, salvo nei casi previsti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194. 
5. I soggetti di cui all'articolo 5 sono informati sul numero e, su loro richiesta, sullo stato di salute 
degli embrioni prodotti e da trasferire nell'utero. 
6. La violazione di uno dei divieti e degli obblighi di cui ai commi precedenti è punita con la 
reclusione fino a tre anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro. 
7. È disposta la sospensione fino ad un anno dall'esercizio professionale nei confronti 
dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno dei reati di cui al presente articolo. 
8. È consentita la crioconservazione dei gameti maschile e femminile, previo consenso informato e 
scritto. 
9. La violazione delle disposizioni di cui al comma 8 è punita con la sanzione amministrativa 
pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro. 
 
CAPO VII 
 
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 
 
ART 15 
 (Relazione al Parlamento). 
1. L'Istituto superiore di sanità predispone, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una relazione 
annuale per il Ministro della salute in base ai dati raccolti ai sensi dell'articolo 11, comma 5, 
sull'attività delle strutture autorizzate, con particolare riferimento alla valutazione epidemiologica 
delle tecniche e degli interventi effettuati. 
2. Il Ministro della salute, sulla base dei dati indicati al comma 1, presenta entro il 30 giugno di ogni 
anno una relazione al Parlamento sull'attuazione della presente legge. 
ART 16 
 (Obiezione di coscienza). 
1. Il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie non è tenuto a prendere parte 
alle procedure per l'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita disciplinate 
dalla presente legge quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione. La 
dichiarazione dell'obiettore deve essere comunicata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore 
della presente legge al direttore dell'azienda unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, nel 
caso di personale dipendente, al direttore sanitario, nel caso di personale dipendente da strutture 
private autorizzate o accreditate. 



        
                                                                            219
 
2. L'obiezione può essere sempre revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al 
comma 1, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione 
agli organismi di cui al comma 1. 
3. L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie 
dal compimento delle procedure e delle attività specificatamente e necessariamente dirette a 
determinare l'intervento di procreazione medicalmente assistita e non dall'assistenza antecedente e 
conseguente l'intervento. 
ART 17 
 (Disposizioni transitorie). 
1. Le strutture e i centri iscritti nell'elenco predisposto presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi 
dell'ordinanza del Ministro della sanità del 5 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 
del 7 marzo 1997, sono autorizzati ad applicare le tecniche di procreazione medicalmente assistita, 
nel rispetto delle disposizioni della presente legge, fino al nono mese successivo alla data di entrata 
in vigore della presente legge. 
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture e i centri di cui 
al comma 1 trasmettono al Ministero della salute un elenco contenente l'indicazione numerica degli 
embrioni prodotti a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita nel 
periodo precedente la data di entrata in vigore della presente legge, nonché, nel rispetto delle 
vigenti disposizioni sulla tutela della riservatezza dei dati personali, l'indicazione nominativa di 
coloro che hanno fatto ricorso alle tecniche medesime a seguito delle quali sono stati formati gli 
embrioni. La violazione della disposizione del presente comma è punita con la sanzione 
amministrativa pecuniaria da 25.000 a 50.000 euro. 
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute, 
avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, definisce, con proprio decreto, le modalità e i termini di 
conservazione degli embrioni di cui al comma 2. 
ART 18 
 (Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita). 
1. Al fine di favorire l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita da parte dei 
soggetti di cui all'articolo 5, presso il Ministero della salute è istituito il Fondo per le tecniche di 
procreazione medicalmente assistita. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di 
Trento e di Bolzano sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da 
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano. 
2. Per la dotazione del Fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 6,8 milioni di euro a 
decorrere dall'anno 2004. 
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente 
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità 
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero 
dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento 
relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, 
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
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