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RESUMO 

 

A presente pesquisa percorre o caminho do direito à reprodução assistida e 

chega ao direito da reprodução assistida para apontar, por meio da investigação científica, 

caminhos inovadores que possam contornar as consequências geradoras de instabiliade, de 

forma a possibilitar o convívio harmonioso entre o avanço da medicina na área de 

reprodução humana com a regulamentação necessária para a pacificação das relações 

sociais. 

O plano da investigação está divido em cinco grandes partes. 

Na primeira parte, analisamos o tratamento dado à filiação desde o Direito 

Romano até os dias atuais, com a previsão da presunção de filiação para as pessoas 

nascidas com o auxílio de uma das técnicas de Reprodução Humana Assistida. 

Apresentamos também o detalhamento dos métodos de assistência à reprodução juntamente 

com seu desenvolvimento ao longo do tempo e suas indicações. 

No segundo capítulo, analisamos as reflexões éticas, questionamentos 

filosóficos e posicionamentos religiosos acerca do tema, além dos efeitos sociais, 

econômicos e jurídicos da utilização da assistência médica em matéria reprodutiva. 

No terceiro capítulo, identificamos os principais conflitos que envolvem o 

tema, como a necessidade e a forma da autorização a ser dada para o emprego de cada um 

dos métodos de Reprodução Assistida, a possibilidade de autorização ou não de útero de 

outra pessoa para gestar o embrião, o conflito sucessório decorrente da reprodução post 

mortem, a decisão quanto ao destino dos embriões excedentários e a possibilidade de 
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adoção desses embriões, as ações de investigação e negatória de paternidade quando houver 

doador de material genético, o controle do banco de sêmem e do uso de material de 

doadores(as), o sigilo dos doadores e o direito à identidade genética daquele que é fruto de 

uma inseminação ou fertilização heteróloga, dentre outras questões polêmicas pertinentes 

ao assunto.  

No quarto capítulo, estudamos o tratamento da Reprodução Humana 

Assistida no Direito Estrangeiro, nos países que são considerados os mais avançados em 

matéria de tutela jurídica quanto ao desenvolvimento científico e tecnológico relacionado à 

reprodução humana. 

 

Na última parte da pesquisa, analisamos a proteção principiológica da 

Família e justificamos a proposta da criação de um microssistema jurídico específico para 

tutelar a Reprodução Assistida, demonstrando as principais características que garantirão a 

proteção integral da matéria no âmbito civil, administrativo e criminal. 

A proposta apresentada objetiva coadunar o desenvolvimento científico e 

tecnológico com a harmonização das relações jurídico-familiares, em razão do avanço e  

difusão do conhecimento sobre as novas técnicas de reprodução assistida e da necessidade 

da análise dos efeitos jurídico-sociais do emprego dessas técnicas no âmbito da sociedade. 

 

 

Palavras-chave: Filiação, Reprodução Assistida, Família, Avanço médico-

científico e Tutela jurídica- familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT  

 

The present research goes along the path of the right to assisted reproduction 

in order to reach to the law of the assisted reproduction to show, through the scientific 

research, innovating paths that may avoid the instability-generating consequences, so as to 

make possible the harmonious relation between the progress of medicine in the area of 

human reproduction and the regulations needed to bring peace to social relations.  

The investigation plan is divided into five major parts. 

In part one, we examine the approach to parenthood from the Roman Law to 

our days, foreseeing parenthood assumption for those born with the aid of one of the 

Assisted Human Reproduction techniques. We present also details on reproduction-

assistance methods, together with their development with time and their indications. 

In chapter two, we review ethical reflections, philosophical questionings and 

religious positions on such subject, in addition to social, economic and legal effects from 

the use of medical assistance for reproductive purposes. 

In chapter three, we identify the main conflicts involving this subject, such 

as the need and form of authorization to be given to use each of the Assisted Reproduction 

methods, the possibility of authorizing or not the uterus of somebody else to generate 

embryos, succession conflicts arising from post mortem reproduction, the decision on the 

destination of embryos in excess and the possibility of adopting such embryos, 

investigation lawsuits and denial of paternity in case of genetic material donors, control of 

sperm banks and the use of donors’ material, confidentiality of donors and the right to 
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genetic identity for those who were born from insemination or heterologous fertilization, 

among other controversial issues related to this subject. 

In chapter four, we study the approach to the Assisted Human Reproduction 

in Foreign Law, in countries deemed as the most advanced in terms of legal protection 

concerning scientific and technological development related to human reproduction. 

In the last part of this research, we review the based on principles Family 

protection and justify the creation of a specific legal microsystem to protect Assisted 

Reproduction, showing the main features which should ensure the full protection of such 

subject in the civil, administrative and criminal scope. 

The study presented aims at combining the scientific and technological 

development with the harmonization of legal-familiar relations, in view of the advance and 

spread of the knowledge on the new assisted reproduction techniques and the need to 

examine the legal-social effects in the scope of society, resulting from employing such 

technique. 

 

Key words: Parenthood, Assisted Reproduction, Family, Medical-Scientific 

Breakthrough and Legal-Familiar Protection. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6

 

 

 

 

 

 

 

 

RIASSUNTO 

 

La presente ricerca percorre la strada dal diritto alla riproduzione assistita e 

giunge al diritto della riproduzione assistita per rilevare, per mezzo dell ´investigazione 

scientifica, percorsi innovatori che possano appianare le conseguenze che generano 

instabilità, al fine di agevolare la coesistenza armoniosa tra il progresso della medicina 

nell´area della riproduzione umana con la regolamentazione necessaria alla pacificazione 

dei rapporti sociali. 

Il piano dell´investigazione è diviso in cinque grandi parti. 

Nella prima parte analizziamo il trattamento dato alla filiazione sin dal 

Diritto Romano ad oggi, con la previsione della presunzione di filiazione per le persone 

nate con l´aiuto di una delle tecniche di Riproduzione Umana Assistita. Presentiamo inoltre 

l´individuazione dei metodi di assistenza alla riproduzione unitamente al suo sviluppo nel 

corso del tempo e le sue indicazioni. 

Nel secondo capitolo analizziamo le riflessioni etiche, i questionamenti 

filosofici e le posizioni religiose sul tema, oltre gli effetti sociali, economici e giuridici 

dell´utilizzo dell´assistenza medica in materia riproduttiva. 

Nel terzo capitolo identifichiamo il principali conflitti che interessano il 

tema, quali l´occorrenza e la forma di autorizzazione  necessaria all´impiego di ognuno dei 

metodi di riproduzione assistita, la possibilità di autorizzazione o meno dell´utero di 

un´altra persona per annidare l´embrione, il conflitto successorio che decorre dalla 

riproduzione post mortem, la decisione che riguarda il destino degli embrioni 

soprannumerari e la possibilità di adozione di questi embrioni, le azioni di investigazione e 
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la negatoria di paternità qualora ci sia donatore di materiale genetico, il controllo del banco 

di seme e dell´uso del materiale di donatori/trici, il riserbo dei donatori e il diritto 

all´indentità genetica di chi è frutto di un ´inseminazione o fecondazione eterologa,  fra 

altre  questioni polemiche concernenti al tema. 

Nel quarto capitolo studiamo il trattamento della Riproduzione Umana 

Assistita nel Diritto Straniero, nei paesi considerati all´avanguardia per quanto riguarda la 

materia di tutela giuridica pertinente allo sviluppo scientifico e tecnologico relativo alla 

riproduzione umana. 

Nell´ultima parte della ricerca analizziamo i principi protettivi della Familia 

e giustifichiamo la proposta della creazione di un microsistema giuridico specifico per 

tutelare la Riproduzione Assistita, dimostrandone le principali caratteristiche che 

garantiranno la protezione integrale della materia in ambito civile, amministrativo e 

criminale. 

La proposta presentata intende unire lo sviluppo scientifico e tecnologico 

all´equilibrio dei rapporti giuridici familiari, a causa del progresso e diffusione della 

conoscenza sulle nuove tecniche di riproduzione assistita e dell´occorrenza di analisi degli 

effetti giuridici sociali dell´impiego di queste tecniche nell´ambito della società. 

 

Parole chiave: Filiazione, Riproduzione Assistita, Familia, Progresso 

Medico Scientifico e Tutela Giuridica Familiare. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em 1932, Aldous Huxley, autor inglês, escreveu uma obra de ficção 

científica na qual a reprodução humana era totalmente dominada e controlada para atingir 

um padrão de excelência. 

De um único óvulo fecundado podia-se, pelo processo Bokanovsky, chegar 

de oito a oitenta e seis germes, sendo que cada um destes se tornaria um embrião 

perfeitamente formado e, cada embrião, um adulto completo. 

O Processo Bokanovsky era um dos principais intrumentos da estabilidade 

social: homens e mulheres padronizados em grupos uniformes. O princípio da produção em 

série aplicado à biologia!, diziam seus personagens. 

Quarenta e seis anos mais tarde, mais especificamente em 25 de julho de 

1978, nascia, na Inglaterra, Louise Joy Brown, reconhecida mundialmente como o primeiro 

bebê de proveta, conquista da técnica da fertilização in vitro empregada na clínica dos 

médicos Patrick Steptoe e Robert Edwards.  

Chamado de o milagre do século, o nascimento de Louise Brown despertou 

discussões que antes apenas podiam ser pensadas na obra ficta de Aldous Huxley. 

Seria esse nascimento o início de um caminho para descobrir o tratamento 

de doenças genéticas, novos métodos reprodutivos e o conhecimento mais profundo do 

momento do início da vida? perguntavam-se os cientistas e estudiosos do tema. 

Seis anos mais tarde, no dia 07 de outubro de 1984, na cidade de São José 

dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, nascia Ana Paula Caldeira, este, então, o 

primeiro bebê a nascer com o emprego da fertilização in vitro em nosso país, marco para a 

medicina genético-reprodutiva brasileira. 
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Quase vinte anos após o nascimento da primeira criança brasileira - fruto do 

emprego das técnicas de reprodução assistida-, em janeiro de 2003, entra em vigor o novo 

Código Civil, diploma legal que tramitou no Congresso Nacional por quase trinta anos, 

tempo suficiente para que pudesse ter sido testemunha “ocular” dos acontecimentos que 

surpreenderam a humanidade em termos de conquistas do homem em área divina: “o 

milagre da vida”. 

 Talvez esta tenha sido uma das razões que levaram nossos legisladores a 

ampliar o rol das presunções de filiação, previstas no Código Civil de 2002, para 

reconhecer, como filhos por presunção, aqueles nascidos de fecundação artificial 

homóloga, inseminação artificial heteróloga e os filhos havidos, a qualquer tempo, quando 

se tratasse de embriões excedentários decorrentes de concepção artificial homóloga.    

 O reconhecimento, não há que se questionar, foi um avanço, os efeitos 

decorrentes deste reconhecimento formal, todavia, não foram tutelados. 

Reflexões éticas, morais e até religiosas permeiam o tema, contribuindo para 

que fique cada vez mais latente a necessidade de tutela legal específica para fatos que, 

incontestes e carregados de valor, agora clamam por norma.  

Limites que eram questionados desde a obra Admirável Mundo Novo, como 

a busca pela perfeição genética, a engenharia genética utilizada como forma de dominação, 

a reserva econômico-científica das técnicas médicas são, mais do que nunca, temas que 

precisam ser explorados pela ciência jurídica. 

No direito civil, mais precisamente nas áreas do Direito de Família e Direito 

das Sucessões, a reprodução humana assistida gera inúmeras consequências.  

Áreas antes tão satisfatoriamente disciplinadas, como a dos impedimentos 

para o casamento e da transmissão da herança, merecem, novamente, por força destas 

outras possibilidades de filiação, ser revistas. 

O controle do material doado a ser utilizado e o prazo para que um embrião 

seja implantado, após o falecimento do genitor, são apenas dois exemplos de situações que 

forçam um reexame de institutos seculares, à luz das novas hipóteses de filiação, 

reconhecidas pelo Código Civil de 2002. 

Conflitos entre princípios constitucionais, diante dos novos fatos 

vivenciados, também serão analisados nesta pesquisa, como a questão do direito à 
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identidade versus o direito ao sigilo garantido ao doador, direito à liberdade de 

planejamento familiar versus a vedação de comercialição de órgãos ou partes do próprio 

corpo.  

Na realidade, todos os problemas que serão levantados, no decorrer da 

presente pesquisa, envolvem um conflito entre direitos, princípios e/ou interesses, e a 

hipótese para as soluções não será outra senão a de aplicar o princípio da proporcionalidade 

– Verhältnismässigkeit -, que já era preconizado por Aristóteles, em Ética a Nicômaco, 

quando dizia que o justo é o proporcional e o injusto o que viola a proporcionalidade. 

A aplicação do princípio da proporcionalidade, em questões que envolvem a 

reprodução assistida, garantirá à família o direito à serenidade, reconhecido pelo Tribunal 

de Milão (diritto alla serinittà familiare) e, como consequência última, a segurança das 

relações jurídicas. 

A hipótese a ser apresentada já consta do título da presente tese. A criação 

de um estatuto específico para a reprodução humana assistida, com uma parte 

principiológica própria e bem trabalhada, é, sobretudo, o resultado da dosimetria entre o 

interesse individual, resguardado por diversos diplomas legais, e o interesse da coletividade 

que tem de ter garantida a hamonia de suas relações e a consequente estabilidade social. 

A interdisciplinariedade nos instiga à costura. Os problemas levantados 

serão analisados, e as hipóteses apresentadas à luz de princípios e técnicas que, uma vez 

trabalhados, propiciarão o resultado esperado. 

Aldous Huxley escreveu uma ficção sobre um Admirável Mundo Novo, 

mundo que saiu da ficção para ser atual e real, contudo nova será a hipótese apresentada 

para que as descobertas possam ser utilizadas como facilitadoras para a formação de futuras 

famílias em moldes que propiciem o avanço da medicina genética reprodutiva e se 

coadunem com os anseios de evolução social, harmonia e realização pessoal.  
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CONCLUSÕES FINAIS 

 

Após tudo o que foi explanado em matéria de Reprodução Assistida, cabe-

nos agora tecer nossas conclusões. 

O tema objeto da presente pesquisa foi estudado respeitando-se a seguinte 

divisão: 

Em primeiro lugar percorremos o caminho da filiação e sua disciplina no 

ordemanento jurídico. Pudemos evidenciar a enorme evolução de seu conceito e também o 

avanço do tratamento legal conferido aos filhos, na busca da igualdade jurídica e fática. 

Nesse âmbito, as presunções de filiação/paternidade receberam de nós uma 

atenção especial. 

Vislumbramos que o atual tratamento legislativo conferido em matéria de 

presunção avançou no sentido de abarcar as inovações da medicina no âmbito reprodutivo. 

O art. 1.597 do Código Civil de 2002 previu três novas hipóteses de 

presunção para os filhos havidos por fecundação homóloga, ainda que falecido o marido, 

inseminação artificial heteróloga, desde que previamente consentido pelo marido e os 

havidos, a qualquer tempo, decorrentes dos embriões excedentários. 

Embora em inúmeros aspectos essas novas hipóteses de presunção tenham 

sido alvo de nossas críticas, é inegável o avanço que estas inserções representaram para o 

novo conceito de filiação. O Código Civil de 2002 foi o primeiro diploma legal, no 

ordenamento jurídico nacional, a abordar a questão da filiação resultante da aplicação dos 

novos métodos reprodutivos e isto por si só é um avanço. 
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Contudo, ainda que bem-vinda a abertura legislativa, a falta de disciplina e 

tutela legal dos efeitos e consequências da utilização destas novas técnicas médico- 

reprodutivas acabaram por trazer sérias consequências que podem ser sentidas em diversas 

áreas do direito, seja civil, previdenciário, penal, dentre outras. 

Em busca de soluções adequadas para os inúmeros questionamentos que 

vêm sendo feitos em relação ao tema, é que nos propusemos à uma análise de seus 

particulares desdobramentos. 

Não poderíamos estudar as principais polêmicas sem que nos dedicássemos 

às implicações éticas, filosóficas e religiosas que permeiam o tema, isto porque estamos 

tratando de reprodução humana, filiação, vida, e, consequentemente, de dignidade. 

Foi em busca desse embasamento propedêutico que, no segundo capítulo, 

analisamos as principais reflexões sobre os limites da ciência, o respeito à vida, se o homen 

tem ou não o direito de fazer tudo aquilo que a descoberta científica proporciona. 

Não há respostas definitivas, tampouco quanto aos posicionamentos 

religiosos, mas o denominador comum, sem dúvida, é a defesa do respeito à vida humana e 

sua diginiade, tônica de todas as discussões e de todas as manifestações sobre a matéria. 

O grande problema, contudo, é a definição de limites: o silêncio do 

ordenamento jurídico pátrio não ajuda, pelo contrário, contribui para que novos problemas 

sejam levantados. 

O que temos? Uma resolução ética para nortear as ações dos médicos que 

trabalham na área reprodutiva e duas resoluções da ANVISA para determinar os cuidados 

que se devem ter na manipulação e conservação de gametas e embriões. 

Ambas as ações foram mencionadas na segunda parte da presente pesquisa, 

pois representam o único controle que até então foi estabelecido. 

Os efeitos das práticas médicas, já tão comuns na atualidade, podem ser 

sentidos não só no mundo jurídico, pois seus reflexos econômicos e sociais irradiam-se por 

outros sistemas, como o seguridade social, por nós analisado. 

Dando continuidade ao estudo, no terceiro capítulo, duas foram nossas 

preocupações: analisar o controle que se estabelceu para a submissão às técnicas médicas e 

as principais consequêncais de sua aplicação no âmbito da família, sobre as quais falaremos 

no encerramento destas conclusões. 
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No quarto capítulo, nos dedicamos ao estudo do direito estrangeiro, de 

países que cuidaram da matéria em regulamento próprio, cada um apresentando suas 

epecificidades. Este estudo foi bastante útil para demonstrar duas coisas: uma, que os 

problemas que decorrem da aplicação das técnicas reprodutivas são sentidos em nível 

mundial, e outra de que precisamos com urgência cuidar das questões que por outros países 

já foram tratadas. 

O que nos levou a defender, no quinto e último capítulo desta pesquisa, a 

criação de um Estatuto da Reprodução Asssitida, lei específica que tem o condão de tutelar 

todos os aspectos relacionados ao tema, ou, ao menos, dar subsídios para a interpretação de 

nossos magistrados quando forem solicitados em discussões desta natureza. 

Iniciamos com a abordagem do Direito à Serenidade Familiar, já 

reconhecido,  para justificar a necessidade de regulamentação específica. Discorremos 

sobre a proteção principiológica hoje existente, mormente, na Constituição Federal, para 

enfim, defendendo a adequação e pertinência dos microsssitemas, adentrarmos em cada 

uma de suas áreas específicas, quais sejam: a civil, a administrativa e a penal. 

Na esfera de proteção civil nossa preocupação se deu quanto à delimitação 

do objeto, das partes e dos deveres e diretos de cada uma delas para que daí pudesse 

resultar também a possiblidade de responsabilização dos envolvidos em eventual desvio de 

conduta ou dos objetivos das técnicas médicas que, reafirmamos, devem ser utilizadas, 

apenas e tão somente, para fins terapêuticos. 

Desta análise também pudemos perceber que os direitos pesssoais e 

patrimonias dos filhos concebidos pelas novas técnicas médicas terão de ser 

detalhadamente tutelados, sob pena de haver um retrocesso no tratamento igualitário 

conquistado, previsto constitucionalmente e, até o momento, garantido. 

Na tutela administrativa, preocupamo-nos com o controle a ser exercido, de 

maneira eficiente, pelos órgãos que já começaram a se estruturar, tanto para prevenir 

práticas não desejadas, quanto para coibi-las, caso venham a ocorrer. 

A necessidade de integração ficou latente, inclusive com órgãos estaduais 

que podem auxiliar no controle a ser implementado. 
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No âmbito penal, após exaltarmos o papel da tutela criminal e sua função, 

concluímos que crimes deverão ser previstos para que sejam, senão eliminadas, ao menos, 

coibidas as práticas indesejadas. 

Por fim, inferimos que a criação de um Estatuto da Reprodução Assistida 

terá a incumbência de hamonizar questões que criam grandes conflitos entre direitos como 

as que analisamos no terceiro capítulo, com as quais finalizaremos. 

Destarte, concluímos: 

 

1. As técnicas de reprodução assistida são válidas e devem ser utilizadas para fins 

terapêuticos em casos de infertilidade ou esterilidade; 

2. As técnicas de reprodução assistida também poderão ser utilizadas para evitar que 

doença genética grave seja transmitida pelos pais à sua descendência; 

3. Para a submissão às técnicas reprodutivas, tanto de fertilização homóloga quanto de 

heteróloga deverá haver consentimento de todos os envolvidos, casados ou não; 

4. O consentimento deve ser livre e esclarecido de forma a permitir a compreensão de 

seu sentido e alcance; 

5. O consentimento deve ser expresso, em documento particular ou público; 

6. Para todos os procedimentos realizados, ainda que sejam de inseminação homóloga, 

deverá haver autorização de ambos os cônjuges ou companheiros envolvidos no 

projeto parental, vedando-se qualquer discriminação e evitando-se possíveis vícios 

de consentimento; 

7. O sistema de presunções de filiação deverá ser revisto para expressar, de acordo 

com mandamento constitucional, a igualdade entre cônjuges, permitindo-se 

expressamente a fertilização heteróloga com óvulos de doadoras; 

8. O sistema de presunções ainda deverá ser revisto para estabelecer tratamento 

igualitário entre filhos havidos de procedimento homólogo ou heterólogo, 

especialmente no que se refere aos embriões excedentários; 

9. A cessão temporária de útero deverá ser permitida legalmente para casos em que 

indicação médica identifique problema de saúde que impeça ou contraindique a 

gestação pela própria mãe; 
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10. A cessão temporária de útero não poderá implicar em nenhuma retribuição 

econômica à mulher que cede seu útero à gestação; 

11. A cessionária deverá pertencer à família dos cônjuges ou companheiros, em um 

parentesco de até 2.º grau; 

12. Em casos excepcionais, poderá ser admitida a gestação por pessoa que não seja 

parente do casal, desde que a cessão seja autorizada judicialmente, a fim de conferir 

maior segurança às partes envolvidas; 

13. Em qualquer caso de cessão temporária de útero, deve ser elaborado um pacto de 

gestação que garantirá a transparência e o consentimento em relação ao ato a ser 

praticado;  

14. Quanto aos embriões excedentários defendemos que deve haver esforço máximo 

para que um número mínimo de embriões sejam concebidos; 

15. Os que restarem deverão ser implantados e dar origem a novos filhos do casal ou 

poderão ser entregues à adoção, respeitando-se os princípios da liberdade do 

planejamento familiar, paternidade responsável, proteção integral à família e 

dignidade da pessoa humana; 

16. Defendemos a possibilidade de fecundação e/ou implantação post mortem, desde 

que haja expresso consentimento autorizando-a; 

17. Os direitos sucessórios deverão garantidos ao filho nascido post mortem, respeitada 

a exigência anterior, se a implantação ocorrer em até três anos contados da abertura 

da sucessão, tomando-se como paradigma o prazo previsto na Lei de Biossegurança 

para a destinação de embriões para pesquisa com células-tronco embrionárias, cujo 

dispositivo teve a constitucionalidade confirmada pelo Supremo Tribunal Federal; 

18. O direito sucessório condicional se justifica em razão do equilíbrio entre os direitos 

daquele que é gerado após o falecimento do genitor e os direitos dos demais 

herdeiros que não poderão aguardar eternamente eventual nascimento; 

19. É possível existir deixa testamentária que beneficie prole eventual do próprio 

testador desde que haja autorização para que o cônjuge ou companheiro 

sobrevivente possa fazer uso de seu material para depois de sua morte; 

20. A deixa testamentária à prole eventual, prevista no artigo 1.799 do Código Civil de 

2002, não poderá ser considerada suficiente para garantir os direitos sucessórios de 
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filhos ainda não concebidos, tampouco tem o condão de possibilitar o respeito à 

igualdade da legítima; 

21.  No mesmo sentido da deixa testamentária à prole eventual, o bem gravado em 

fideicomisso poderá beneficiar prole do próprio testador na figura do 

fideicomissário, de acordo com a nova configuração do instituto do fideicomisso 

previsto pelo Código Civil de 2002; 

22. Esta substituição testamentária, contudo, não pode ser tida como solução para 

garantir os direitos sucessórios do filho concebido post mortem; 

23. Em atendimento às novas possibilidades que são abertas com as técnicas 

reprodutivas em matéria de filiação, embora já concebido, o embrião ainda não 

implantado deve ser exceção à regra da concepção prevista no art. 1.952 do Código 

Civil de 2002, permitindo-se a sua instituição como fideicomissário; 

24. Em relação ao direito à identidade genética em contraposição ao direito ao 

anonimato, defendemos a admissibilidade de relativização deste último, de forma a 

garantir o direito ao conhecimento à origem genética, desde que pleiteada 

judicialmente, e sem que deste conhecimento decorram quaisquer direitos e 

obrigações entre doador e pessoa concebida com material genético doado; 

25. A ação negatória de paternidade e/ou maternidade, a despeito do consentimento 

dado expressamente, também poderá existir caso haja erro por parte de qualquer um 

dos cônjuges ou companheiros ou quando houver fundadas suspeitas de que foi 

enganado. 

 

Diante destas considerações defendemos a criação do Estatuto da 

Reprodução Assistida a fim de coadunar o desenvolvimento médico-científico no âmbito da 

reprodução humana com a segurança das relações sociais e familiares. 
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