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Simpósio: 03 - DIREITOS DA PERSONALIDADE, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO 
DA DIGNIDADE HUMANA NA CONTEMPORANEIDADE 
 
RESUMO: O trabalho aborda os conflitos normativos suscitados no âmbito das técnicas de 
procriação medicamente assistida, mais especificadamente no que se refere à temática do 
anonimato, no âmbito da qual será dada ênfase à incompatibilidade aplicativa entre o direito à 
identidade (pessoal e genética) e o direito à intimidade da vida privada e familiar. Não se 
pretende realizar complexa análise teórico conceitual acerca das referidas técnicas, nem tão 
pouco dos direitos fundamentais impactados, entretanto, serão desenvolvidos aspectos nesse 
sentido, em caráter propedêutico, a fim de orientar a configuração adequada dos conflitos 
normativos que constituem o objeto da pesquisa, os quais serão analisados sob a ótica da 
ponderação abstrata e concreta. Como será demonstrado pela breve análise de direito 
comparado realizada, assiste-se a nível internacional a uma tendência de “humanização” das 
técnicas de procriação medicamente assistida, embasada no princípio da dignidade da pessoa 
humana, com fundamento no qual tem se justificado a prevalência do direito à identidade em 
detrimento do direito à intimidade da vida privada e familiar, o que incidiu recentemente no 
ordenamento jurídico português, por força do acórdão do Tribunal Constitucional de nº. 
225/2018, que declarou inconstitucionais enunciados normativos que dispunham sobre o sigilo 
das informações relativas à identidade dos doadores de gametas e das gestantes por substituição, 
o que culminou em críticas e lacunas normativas, das quais se extrai a atualidade e a relevância 
prática da problemática a ser desenvolvida. Assim, o objetivo que integra o cerne das pesquisas 
consiste em compreender em que medida as transformações operadas convergem com a efetiva 
proteção dos direitos fundamentais, uma vez que aquelas implicam em restrições a outros 
direitos, o que requer analise acerca da legalidade destas restrições, a qual levará ocorrer com 
vista no grau de interferência e de importância dos direitos contrapostos, para tanto, será 
aplicada a fórmula do peso como mecanismo de racionalização da tese defendida. Ademais, 
será explorado o caráter multifuncional do princípio da dignidade da pessoa humana, que será 
tratado como instrumento de materialização do direito ao conhecimento das origens genéticas 
e como parâmetro para a ponderação entre os bens jurídicos em causa, a fim de garantir que as 
restrições ocasionadas pela ponderação e o respectivo estabelecimento de norma de decisão – 
que deverá levar em conta as distinções procedimentais e jurídicas entre as técnicas tratadas - 
sejam realizadas com proporcionalidade, de modo a não atingir o núcleo essencial dos direitos 
fundamentais em análise. A partir de pesquisas bibliográficas e de análises jurisprudenciais, foi 
concluído que devem ser aplicadas medidas distintas consoante a técnica em causa, de modo 
que, no caso da doação de gametas, deverá prevalecer a regra do anonimato, com a previsão de 
exceção por razões justificadas pela ponderação, enquanto na gestação por substituição, deverá 
prevalecer o entendimento do Tribunal acerca da inconstitucionalidade, com a prevalência do 
direito ao conhecimento das origens genéticas. Contudo, é necessária urgente e eficaz 



intervenção legislativa para regulamentar a interação das normas em vigor que dispõem sobre 
o tema, bem como para determinar quais as condições de acesso às informações. 
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