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RESUMO 

O direito ao livre planejamento familiar foi alçado à condição de direito fundamental 
pela Constituição Federal brasileira de 1988, estando adstrito, contudo, aos princípios 
da dignidade humana e da paternidade responsável. Ao mesmo tempo, é garantida à 
criança e ao adolescente a proteção prioritária e integral do Estado, da sociedade e da 
família, em razão do reconhecimento de sua condição de sujeitos de direitos e de 
pessoas em desenvolvimento/formação. Em razão disto, e diante da evolução da 
medicina reprodutiva, que vem desconstruindo certezas no âmbito da filiação, é que se 
objetivou analisar a compatibilidade entre as diretrizes constitucionais atinentes ao 
planejamento familiar e a legislação referente ao estado de filiação e ao exercício do 
direito à identidade genética. Para desenvolver o presente trabalho foi realizada pesquisa 
bibliográfica e documental. Percebe-se, ao verificar os dispositivos do ordenamento 
jurídico nacional subjacentes à temática, que há incongruências relacionadas à questão 
da filiação quando se trata da perfectibilização do projeto parental por meio da técnica 
de inseminação artificial heteróloga. Diz-se isto, porque a presença do doador de 
material genético representa, em algumas situações, o alijamento da figura paterna da 
relação familiar, pois quando não verificada a presença do pai sócio-afetivo, tem-se o 
exercício do direito ao planejamento familiar de forma absoluta, sem se considerar que 
referido direito perpassa, necessariamente, pelos princípios da dignidade humana e da 
paternidade responsável.  

PALAVRAS-CHAVES: PLANEJAMENTO FAMILIAR. DIGNIDADE HUMANA. 
PATERNIDADE RESPONSÁVEL. FILIAÇÃO. IDENTIDADE GENÉTICA. 

ABSTRACT 

The family planning right was promoted to the status of fundamental right under the 
Brazilian Constitution of 1988, being bound, however, the principles of human dignity 
and responsible parenthood. At the same time, it provides the priority protection for 
child and adolescent, and the full care of state, society and family, due to the recognition 
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of their status as subjects of rights and people development / training. Because of this, 
and given the evolution of reproductive medicine, which has been deconstructing 
certainties within the membership, which is aimed to analyze the compatibility between 
the constitutional guidelines relating to family planning and legislation relating to the 
status of membership and the exercise of the right to genetics identity. To develop this 
paper was carried out literature and documents. It can be seen, to check the provisions 
of national law underlying theme, that there are inconsistencies related to the issue of 
membership when it comes to parental project concretization, using the technique of 
heterologous artificial insemination. It is said that, because the presence of donor 
genetic material is, in some situations, the dumping of the father of the family 
relationship, because when they checked the presence of the father socio-affective, it 
has the right to family planning absolutely, without considering that permeates this 
right, necessarily, the principles of human dignity and responsible parenthood. 

KEYWORDS: FAMILY PLANNING. HUMAN DIGNITY. RESPONSIBLE 
PARENTHOOD. MEMBERSHIP. GENETICS IDENTITY. 

 

 

 
INTRODUÇÃO 

A Constituição Federal como forma de proteção à família, reforça sua idéia de base da 
sociedade e estabelece que o Estado deve protegê-la de forma especial. Ainda nos 
parágrafos 3º e 4º do mesmo artigo estende essa proteção às chamadas entidades 
familiares e define o que seriam elas. Entretanto tal enumeração não é taxativa, senão 
meramente exemplificativa. Nas palavras de Paulo Luiz Netto Lôbo: 

No caput do art. 226 operou-se a mais radical transformação, no tocante ao âmbito de 
vigência da tutela constitucional à família. Não há qualquer referência a determinado 
tipo de família, como ocorreu com as constituições brasileiras anteriores. Ao suprimir a 
locução "constituída pelo casamento" (art. 175 da Constituição de 1967-69), sem 
substituí-la por qualquer outra, pôs sob a tutela constitucional "a família", ou seja, 
qualquer família. A cláusula de exclusão desapareceu. O fato de, em seus parágrafos, 
referir a tipos determinados, para atribuir-lhes certas conseqüências jurídicas, não 
significa que reinstituiu a cláusula de exclusão, como se ali estivesse a locução "a 
família, constituída pelo casamento, pela união estável ou pela comunidade formada por 
qualquer dos pais e seus filhos". A interpretação de uma norma ampla não pode 
suprimir de seus efeitos situações e tipos comuns, restringindo direitos subjetivos. O 
objeto da norma não é a família, como valor autônomo, em detrimento das pessoas 
humanas que a integram. Antes foi assim, pois a finalidade era reprimir ou inibir as 
famílias "ilícitas", desse modo consideradas todas aquelas que não estivessem 
compreendidas no modelo único (casamento), em torno do qual o direito de família se 
organizou. "A regulamentação legal da família voltava-se, anteriormente, para a 
máxima proteção da paz doméstica, considerando-se a família fundada no casamento 
como um bem em si mesmo, enaltecida como instituição essencial"[1]. O caput do art. 
226 é, consequentemente, cláusula geral de inclusão, não sendo admissível excluir 
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qualquer entidade que preencha os requisitos de afetividade, estabilidade e 
ostensibilidade.[2]     

  

Dessa forma pode-se enquadrar na significação de família, não somente as estabelecidas 
através de casamento, mas todos aqueles núcleos que apresentam em sua formação as 
características de afetividade, estabilidade e ostensibilidade. Paulo Lôbo faz ainda 
menção à estatística do IBGE datada de logo depois da promulgação da Constituição de 
1988, na qual constata a existência dos mais variados tipos de arranjos familiares em 
voga na sociedade brasileira. Seriam eles: famílias constituídas pelo casamento (com ou 
sem filhos); entidades monoparentais; famílias anaparentais (grupos de irmãos após o 
falecimento ou abandono dos pais); parentes que convivem em interdependência 
afetiva; pessoas sem laços de parentesco convivendo, de "forma permanente, com laços 
de afetividade e de ajuda mútua, sem finalidade sexual ou econômica", uniões 
homoafetivas; concubinárias; "comunidade afetiva formada com 'filhos de criação'... 
sem laços de filiação natural ou adotiva regular"[3]. 

Depreende-se dessa classificação extensiva que, baseado no princípio da dignidade da 
pessoa humana, o legislador constitucional quis proteger os mais diferentes núcleos 
familiares, por si só, base da sociedade, merecendo especial proteção do Estado. Por trás 
dos núcleos, quaisquer que sejam, há pessoas, cada uma delas dotada de dignidade, 
merecendo dessa forma proteção. Entretanto, constata-se uma inadaptação da legislação 
infraconstitucional aos novos contornos familiares. Muitas vezes a legislação se mostra, 
não apenas conflituosa, mas também, lacunosa, ainda mais quando se unem a esses 
novos tipos familiares as possibilidades abertas pela ciência no que tange às novas 
formas de procriação. 

As relações familiares já tão fragilizadas pelo ritmo de vida no mundo globalizado, no 
confronto diário com os mais díspares valores, têm agora mais um desafio: adaptar-se 
aos novos modelos possibilitados pela ciência. As presunções que antes davan suporte à 
segurança jurídica dessas relações foram relativizadas. Novos contornos familiares 
surgem à margem da regulamentação. Novas demandas se desenham nos tribunais. 
Importa que as normas já existentes possam ser operacionalizadas de forma a resolver 
os conflitos, e não agravá-los. 

         O presente estudo objetiva precipuamente analisar a compatibilização da 
relevância de se garantir o estado de filiação com as novas técnicas de reprodução 
assistida, bem como questionar a adaptação da legislação infra-constitucional à 
utilização de tais técnicas quando de sua possibilidade de utilização por outros modelos 
familiares que não apenas os casais casados ou em união estável e o possível conflito 
entre o exercício do direito ao livre planejamento familiar e os direitos da criança gerada 
por meio de fecundação artificial heteróloga. 

Para tanto empreendeu-se uma pesquisa tanto bibliográfica quanto legislativa, com o 
objetivo de tentar responder aos seguintes questionamentos: a) É o direito ao livre 
planejamento familiar um direito fundamental absoluto? b) O artigo 226, § 7º, da 
Constituição Federal de 1988 traz uma abordagem taxativa sobre quem detém o direito 
ao livre planejamento familiar? c) A legislação infraconstitucional é coerente com os 
princípios constitucionais no que tange ao planejamento familiar? d) Frente às 
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possibilidades abertas à humanidade pelas novas técnicas de reprodução medicamente 
assistidas (TRA's), pode-se limitar o livre exercício ao planejamento familiar às pessoas 
casadas ou participantes de uma união estável? e) Tendo-se como pressuposto a 
dignidade da pessoa humana, há alguma antinomia entre o direito ao livre planejamento 
familiar e os direitos dos filhos gerados através de fecundação artificial heteróloga? 

1 PLANEJAMENTO FAMILIAR: DIREITO FUNDAMENTAL AUTÔNOMO E 
ABSOLUTO? 

A Declaração dos Direitos Humanos, em seu art. XII estabelece: "Ninguém será sujeito 
à interferência em sua vida privada, na sua família, no seu lar ou na sua 
correspondência, nem a ataques à sua honra e reputação. Todo homem tem direito à 
proteção da lei contra tais interferências ou ataques".[4] Desta forma, a vida privada e a 
liberdade da estruturação familiar são colocadas como direitos que devem ser garantidos 
tanto quanto a honra e a reputação. 

O planejamento familiar, que tem como uma de suas vertentes os direitos reprodutivos, 
foi inserido constitucionalmente como de livre decisão do casal, sem interferências de 
organismos oficiais ou privados, bem como reconhecido por vários documentos 
internacionais como um direito fundamental. Cumpre aqui a discussão, não sobre sua 
inclusão nessa categoria de direitos, e sim sobre sua autonomia e sobre a possibilidade 
de ser reconhecido como um direito absoluto, no que respeita às suas possibilidades e 
aos seus destinatários. 

A Constituição Brasileira (1988), no art. 6o, caput, explicita: "São direitos sociais a 
educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a 
proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 
Constituição". A Lei Maior protege a maternidade e a saúde como direitos sociais 
inseridos no título referente aos direitos e garantias fundamentais. 

Na esteira destes princípios, a Constituição Federal de 1988 ainda prevê no art. 226, § 
7o: "Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade 
responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado 
propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada 
qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas". 

  

Que a livre decisão sobre planejamento familiar é um direito não há dúvidas, visto que a 
legislação internacional e pátria, assim o garantem. A questão que merece relevo 
coloca-se na existência ou não de um direito à procriação, como direito fundamental 
autônomo e absoluto, ou se esse direito seria apenas uma forma de manifestação de 
outros direitos fundamentais já consagrados como o princípio da intimidade e da vida 
privada ou, mesmo sendo um direito autônomo, se seria absoluto em termos de 
exercício. 

O termo "direitos reprodutivos", entre os quais se insere o direito à procriação, foi 
cunhado, de maneira explícita, segundo Juan Guillermo F. Perea,[5] com a criação da 
World Network for Defense of Women's Reproductive Rights (Rede Mundial de Defesa 
dos Direitos Reprodutivos das Mulheres) no ano de 1979 e seu conceito está 
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intimamente ligado ao movimento feminista, em especial na busca pela 
autodeterminação reprodutiva. 

A definição de tais direitos incluía, não apenas a decisão sobre o número de filhos e o 
momento de gerá-los, mas também o direito de não ser discriminado(a) se a decisão 
fosse no sentido da não-procriação. Nas palavras de Perea: 

Por isso, os direitos reprodutivos vão além da simples capacidade de decidir sobre a 
fertilidade e o momento de exercê-la, envolvendo ainda o questionamento da 
maternidade como projeto de vida obrigatório para as mulheres e, em paralelo, da 
paternidade como parte necessária da vida dos homens.[6] 

  

Os chamados direitos sexuais e reprodutivos reconhecem na concepção de Maria 
Cláudia Brauner: 

[...] o direito das pessoas de organizar sua vida reprodutiva e de buscar os cuidados que 
a ciência oferece para a solução e restabelecimento da saúde sexual e reprodutiva. 
Portanto, deve ser considerada legítima toda intervenção que tenha o objetivo de 
assegurar o restabelecimento das funções reprodutivas, ou, de oferecer alternativas que 
possam resultar no nascimento dos filhos desejados.[7] 

  

A mesma autora, após comentar que textos jurídicos reconhecem o direito do ser 
humano de ter filhos (artigo 12 da Declaração Universal dos Direitos Humanos), 
entende que, no citado artigo estaria assegurado tal direito como "personalíssimo, 
indisponível, inalienável, devendo ser protegido pelo Estado e suas instituições".[8] 
Desta forma estaria o direito de gerar entre os direitos fundamentais, bem como o de 
não gerar. Ainda para Brauner, o direito de gerar: "releva o direito a intimidade e a 
autodeterminação das pessoas, não podendo ser cerceado ou limitado como acontece em 
certos países, como na China".[9] 

Por outro lado, inúmeras são as posições contrárias a um direito de procriar como um 
direito autônomo e absoluto. Heloisa Helena Barboza afirma que 

[...] em nível internacional, a indagação quanto à existência de um direito à procriação 
encontrou diferentes respostas. Não há grandes divergências, porém, no sentido de que 
o 'right to procreate' tem um conteúdo negativo, isto é, que atribui ao indivíduo uma 
defesa contra qualquer privação ou limitação, por parte do Estado, da liberdade de 
escolha quanto a procriar ou não...[10] 

  

Quanto à não interferência do Estado ou de quaisquer entidades particulares no 
exercício do direito de fundar uma família, os diferentes Estados internacionais adotam 
diversas posições.[11] A recém citada autora alude que nos Estados Unidos da América 
esse direito recebe uma grande proteção não só legal, como constitucional, sendo 
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considerado como um dos aspectos do direito à privacidade e tem foros de absolutismo 
na cultura daquele país. 

Em contrapartida, cita que a Comunidade Européia, bem como os documentos 
internacionais, como Declarações e Convênios, não admitem de maneira explícita um 
"direito à procriação", mas tão somente um direito a "fundar uma família", sendo dessa 
forma o entendimento da corrente contrária à existência do direito à procriação como 
um direito humano fundamental de forma autônoma. Nas palavras da autora: 

[...] parece para a mesma corrente improcedente incluir essa função dentro da 
formulação de 'direito humano', em sua compreensão técnica. Admite-se, contudo, que a 
essência da liberdade de fundar uma família constitui uma manifestação da privacidade 
determinada pelo livre desenvolvimento da personalidade, com um duplo conteúdo, de 
positiva participação na criação ou fundação familiar, e de obstáculo às interferências na 
intimidade que assegura a liberdade de decisão decorrente da referida participação 
positiva. [12] 

Não obstante tal posição, as Conferências Internacionais do Cairo, sobre população e 
desenvolvimento, e de Pequim (Beijjing), sobre as mulheres, ocorridas, 
respectivamente, em 1994 e 1995, reconheceram os direitos reprodutivos como direito 
humano fundamental, numa nítida evolução do conceito. O conteúdo essencial de tais 
declarações centra-se na liberdade de escolha reprodutiva, envolvendo o direito do 
acesso às condições de realização da procriação, incluindo as novas tecnologias 
reprodutivas, bem como o direito de não se reproduzir, também com o acesso a métodos 
contraceptivos seguros. 

Ocorre que tal direito não é necessariamente entendido como absoluto, visto que seus 
efeitos ultrapassam a esfera do indivíduo afetando diretamente a vida e a intimidade de 
outro - o ser gerado - que não pode ser considerado como objeto da realização de 
desejos de outrem, tampouco como meio para essas realizações, mas que, como ser 
humano, tem um fim em si mesmo, vindo a ser, desta forma, sujeito de direitos. 

Junges entende como legítimo o direito de desejar o próprio filho e de buscar os 
métodos necessários à realização de tal desejo. Porém ressalta que essa legitimidade não 
abre a perspectiva da transformação do filho "em remédio para a frustração do casal e 
nem reduzi-lo a meio de realização dos pais".[13] 

Em outras palavras, apesar do reconhecimento, por intermédio de Conferências 
Internacionais do direito à fundação de uma família como direito humano fundamental, 
tal direito não pode se constituir em um direito absoluto, dado que a ele confrontam-se 
os direitos inerentes ao próprio filho, inclusive o de sua não reificação, para atender às 
demandas alheias. Nesse sentido Göran Ewerlöf, aludindo à legislação da Suécia, afirma 
que: 

[...] ter filhos não é um direito humano incondicional e [...], por isso, as atividades em 
questão só deverão ser permitidas sob o pressuposto de que se dêem as possibilidades 
necessárias para que a criança em gestação possa crescer em condições favoráveis. [14] 
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Os princípios da paternidade responsável e da dignidade da pessoa humana, 
consagrados pela Constituição Federal Brasileira (art. 226, § 7º), corroboram com o 
entendimento de que, apesar de sua consagração como direito fundamental autônomo, e 
não apenas uma derivação estrita de demais direitos, como à vida privada,[15] o direito 
à liberdade do planejamento familiar, sem a interferência de organismos oficiais ou 
privados, não é absoluto, no sentido de que seu exercício está limitado pelos princípios 
acima referidos. 

No que se refere à dignidade humana, tem-se que a Constituição Federal de 1988, no 
art. 1º, inciso III, a erigiu à condição de princípio fundante, estando ramificada por todo 
o texto constitucional. Consoante Fernando dos Santos, considerar este princípio como 
fundamento deste Estado, "importa concluir que o Estado existe em função de todas as 
pessoas e não estas em função do Estado. Não só o Estado, mas consectário lógico, o 
próprio Direito".[16] 

Nas palavras de Jussara Meirelles 

[...] não compete à sociedade e ao Direito estabelecido criar ou reconhecer o indivíduo 
como 'pessoa'; são os indivíduos que criam a sociedade, o Estado e o Direito que a rege. 
Desse modo, há que se considerar Estado de Direito quando existe o reconhecimento às 
liberdades e aos direitos fundamentais dos indivíduos que o integram e a quem se 
reconhece, de igual maneira, como seus criadores; do contrário, quando a primazia dos 
sujeitos não é considerada, afastado está o delineamento do chamado Estado de 
Direito."[17] 

  

Neste passo, entendem Regina Sawen e Severo Hryniewicz que dignidade humana 
significa "reconhecer na pessoa humana o seu valor intrínseco e sui generis, que não 
pode ser avaliado segundo critérios de ordem econômica".[18] 

Assim, entende-se que o princípio da dignidade da pessoa humana apregoa que o ser 
humano não pode ser manipulado ou degradado a fim de atender a interesses alheios. 
Nas palavras de Fernando Ferreira dos Santos "o que caracteriza o ser humano, e o faz 
dotado de dignidade especial, é que ele nunca pode ser meio para os outros, mas fim em 
si mesmo"[19]. 

Além do princípio acima referido, necessário analisar outros dois, quais sejam: o da 
paternidade responsável e do melhor interesse da criança. 

O termo "paternidade responsável" refere-se não somente à paternidade em sentido 
estrito, mas por óbvio, dentro do contexto constitucional de igualdade de sexos, à 
maternidade responsável também, nas palavras de Guilherme Calmon Nogueira Gama: 

A parentalidade responsável representa a assunção de deveres parentais em decorrência 
dos resultados do exercício dos direitos reprodutivos - mediante conjunção carnal ou 
com recurso a qualquer técnica reprodutiva. Em outras palavras: responsabilidade 
individual e social das pessoas do homem e da mulher que, no exercício das liberdades 
inerentes à sexualidade e à procriação, vêm a gerar uma nova vida humana cuja pessoa - 
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a criança - deve ter priorizado o seu bem-estar físico, psíquico e espiritual, com todos os 
direitos fundamentais reconhecidos em seu favor.[20] 

  

Logo, do texto exposto depreende-se que na "parentalidade responsável" está envolvido 
o respeito ao ser gerado e a garantia de seus direitos, visto que a criança tem um fim em 
si mesma, não sendo um meio para satisfação dos interesses individuais ou desejos de 
outrem. 

Como consectário lógico dos dois princípios acima descritos, também exerce limite ao 
direito ao livre planejamento familiar o não menos importante princípio do melhor 
interesse da criança. Como já discutido, a criança é um fim em si mesma e a 
Constituição Federal estabeleceu que ela é o epicentro das relações familiares não 
podendo ter seus interesses descurados em qualquer hipótese. Textualmente: 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com 
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 
familiar e comunitária, além de colocá-la a salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.[21] (grifos nossos) 

  

Ressalte-se que essa absoluta prioridade é indispensável diante da condição das crianças 
e adolescentes de, nas palavras de Gama[22], "pessoas humanas em processo físico e 
psíquico em desenvolvimento". E continua: 

[...] a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, aprovada em 1989 pela 
Assembléia das Nações Unidas, foi ratificada pelo Brasil através do Decreto nº 
99.710/90 3, No item 3.1, prevê o melhor interesse da criança como vetor-guia em todas 
as ações relativas às crianças.[23] 

  

Ainda no § 8º do artigo 226, da Constituição Federal de 1988, temos o imperativo de 
que o Estado deverá "assegurar a assistência à família na pessoa de cada um dos que a 
integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações". 

Logo, também no que tange ao direito ao livre planejamento familiar, deve este 
contemplar os princípios da dignidade da pessoa humana, da paternidade responsável e 
do melhor interesse da criança, tais como acima descritos. Pois esta é o elemento mais 
vulnerável das relações familiares, merecendo assim, especial proteção. 

Esclareça-se que se entende por planejamento familiar todo o background necessário ao 
pleno desenvolvimento e amparo da família. Ou seja: moradia, alimentação, lazer, 
educação, vestuário etc. Todavia, da forma como foi introduzido no ordenamento 
jurídico brasileiro, porém, está limitado às noções de controle de fecundidade 
(contracepção) e de estímulo a ela (possibilidade de conceber). 
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Este último aspecto (possibilidade de conceber), sempre foi, no entanto, amplamente 
ignorado e, no imaginário coletivo, planejamento familiar corresponde às noções de 
contracepção, controle populacional e técnicas e métodos de esterilização. 

O movimento feminista, em ascensão nas décadas entre sessenta e setenta, passou a 
participar das discussões sobre planejamento familiar, até aqui apregoado muito mais 
sob a perspectiva do controle de natalidade e a analisar o controle de fecundidade por 
outro ângulo, o da autonomia da mulher sobre seu próprio corpo. O centro das atenções 
agora deveria ser muito mais os princípios do direito à saúde e o bem-estar dos 
membros da família do que a definição do seu tamanho. 

A Lei 9.263/96[24] inicia por estabelecer o planejamento familiar como direito de todo 
cidadão: 

Art.2º: Para fins desta Lei, entende-se planejamento familiar como o conjunto de ações 
de regulação da fecundidade que garanta direitos iguais de constituição, limitação ou 
aumento da prole pela mulher, homem ou pelo casal. 

parágrafo único: É proibida a utilização das ações a que se refere o caput para qualquer 
tipo de controle demográfico. 

  

Define-se, pois, planejamento familiar englobando os direitos de constituição de família 
e aumento da prole, contrariando a tradição leiga de encará-lo apenas como uma forma 
de abstenção de prole, e, em seu parágrafo único, deixa clara a posição do legislador, 
em consonância com os princípios constitucionais da não utilização de ações em 
qualquer tipo de controle populacional. Insere-se o planejamento familiar em um 
conjunto de ações de atenção integral à saúde e de atendimento global ao homem, à 
mulher e ao casal. Suas ações devem ser preventivas e educativas e propugnam pelo 
"acesso igualitário às informações, meios, métodos e técnicas disponíveis para a 
regulação da fecundidade" (art.4o). 

Como se vê, é objetivo de tal instituto não apenas o controle da fecundidade, mas 
também seu incentivo (da fecundidade) a pessoas, isoladamente, e a casais. A Lei não 
oferece qualquer distinção entre as pessoas detentoras de tal direito, seja em relação à 
idade, estado civil, nível educacional ou social etc. 

O planejamento familiar envolve, portanto, o direito de buscar as múltiplas formas de 
satisfazer os ideais pessoais de formação familiar, não apenas regulando o número de 
filhos por meio de métodos contraceptivos, mas também maneiras de fertilização, pois 
nem todos os casais possuem a mesma possibilidade física de gerar filhos sem um 
auxílio especializado. 

Logo, a constatação que se impõe é a de que a chamada procriação artificial[25] surge 
como um auxílio legítimo para a concretização do projeto parental. Segundo Brauner: 

A inserção dos direitos sexuais e reprodutivos, incorporados ao elenco dos Direitos 
Humanos, assegura às pessoas o direito ao planejamento familiar para a organização da 
vida reprodutiva, incluindo-se o recurso a toda descoberta científica que possa vir a 
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garantir o tratamento de patologias ligadas à função reprodutiva, desde que 
considerados seguros e não causadores de riscos aos usuários e usuárias. [26] 

  

Esclareça-se que as últimas décadas do século XX apresentam ao homem inúmeras 
descobertas científicas para as quais não estava preparado. A sociedade humana não 
acompanhou a evolução que aconteceu dentro dos centros de pesquisa, e quando os 
resultados dos experimentos extravasaram estes limites, o que se observou e observa, é 
uma propagação de incerteza e insegurança. 

A reprodução humana artificial, alavancada pelo progresso da biotecnologia, apresenta 
ao Direito, conflitos outrora inimagináveis, solicitando do mundo jurídico um 
posicionamento rápido e firme, sem que haja, contudo, o afastamento de princípios 
éticos e morais e a inviabilização do progresso científico. Diz-se isto porque estas 
práticas biomédicas[27], enquanto restritas aos laboratórios e centros de pesquisa, são 
conquistas admiráveis, mas quando transportadas para a seara do Direito, se apresentam 
como um emaranhado de dúvidas e incertezas ameaçando a efetividade de princípios 
constitucionais, como a dignidade da pessoa humana e de direitos já enraizados na 
legislação nacional, como o direito ao conhecimento de filiação completa. 

É neste contexto que a reprodução humana, antes tida como o ato mais íntimo de um 
casal, é lançada em um ambiente de ampla participação, já que os gametas - óvulos e 
espermatozóides - são manipulados extracorporeamente. 

Nas palavras de Eduardo Oliveira Leite "o mundo jurídico(...), viu-se, de uma hora para 
outra, solicitado tanto pelos pesquisadores como pelos profissionais, que o invocavam 
como meio de garantir mais segurança e maior legalidade à audácia das novas práticas, 
evitando as eventuais demandas diante dos tribunais".[28] 

As normas vigentes não são mais capazes de responder, ao menos satisfatoriamente, às 
indagações da sociedade, até porque, em algumas circunstâncias, há a ausência de 
normas, v.g. no que tange ao problema de reconhecimento de filiação completa, quando 
a criança é fruto de inseminação artificial heteróloga. 

Há que se lembrar que apesar da ciência do Direito não se restringir à legislação, tem-na 
como um de seus pilares, e sua ausência pode gerar uma liberdade ilimitada, nociva à 
própria sociedade. Neste sentido são os ensinamentos de Eduardo Oliveira Leite: 
"porque o Homem não pode viver sem limites e sem regras. Porque o vazio jurídico 
torna tudo possível".[29] 

Diante do reconhecimento do direito ao planejamento familiar como um direito 
fundamental, um elemento deve, entretanto, estar presente nas análises e propostas 
legislativas: a consideração de "que a concepção e a reprodução pertencem à intimidade 
e à liberdade dos casais, enfatizando-se que daí se origina o dever de responsabilidade 
pelo filho que gerarem".[30] 

2 TECNOLOGIAS MÉDICO-REPRODUTIVAS, ESTRUTURA PARENTAL E 
CONFIGURAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL AO PLANEJAMENTO 
FAMILIAR 
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 O direito de família brasileiro tem suas raízes calcadas no direito português que norteou 
a conduta pátria até o advento do Código Civil de 1916, que teve como paradigma o 
Code Civil de 1804. Seus principais sustentáculos eram: a oficialização das relações 
afetivas (matrimonialização); paternidade vinculada à legitimidade do filho, o que só 
ocorria no conjunto de circunstâncias que se convencionou chamar de "constância do 
casamento"; repulsa por toda e qualquer relação extra-matrimonial, com a conseqüente 
condenação de seus "frutos" à "bastardia", por representarem "ameaça à paz e ao 
patrimônio familiares".[31] 

A noção de infertilidade,[32] até o século XV, sempre foi atribuída a um problema 
exclusivamente feminino. Ignorava-se, até então, que houvesse qualquer possibilidade 
de haver infertilidade masculina. Tal posição só veio a se modificar a partir do século 
XVII, quando, em 1677, o cientista Johann Ham afirmou ser a esterilidade[33] também 
proveniente da ausência ou escassez de espermatozóides.[34] 

Dois em cada dez casais têm problemas de fecundidade. No Brasil esta estatística vai a 
oito milhões de casais que não conseguem ter filhos pelos métodos naturais.[35] Diante 
de tal quadro, a tecnologia reprodutiva vem ao auxílio deste anseio pela realização do 
projeto parental. É diante da vontade de ter filhos e da impossibilidade de concretizar 
este desejo que se potencializa a utilização de técnicas de reprodução humana assistida, 
que são as possibilidades médicas que renovam as esperanças de casais (e pessoas 
individualmente consideradas) quanto ao sonho da maternidade/paternidade. Tais 
recursos são meios legítimos à realização do projeto parental. 

Tais técnicas constituem-se em procedimentos de interferência médica, objetivando a 
facilitação de uma gestação, incluído nesse procedimento não apenas o 
acompanhamento médico, como também a administração de medicamentos que 
estimulem a viabilização do processo natural reprodução. A esterilidade é considerada 
pela Classificação Internacional de Doenças - CID: "uma enfermidade ou como 
conseqüência de uma enfermidade com seus componentes físicos, psíquicos e inclusive 
sociais".[36] Desta forma, compreensível é o anseio, se não pela cura, pela minimização 
de seus efeitos. 

Como pode ser observado, as técnicas de reprodução humana medicamente assistidas 
incluem, de uma forma ou de outra, métodos invasivos e que podem envolver questões 
de ordem médica, ética e social, a exemplo da questão referente à doação de gametas, na 
inseminação artificial heteróloga e seus desdobramentos. 

Ao contrário do que se possa imaginar, a doação de gametas para fertilização de 
terceiros não é um fato tão recente na ciência. A primeira experiência bem sucedida 
(que resultou em gravidez) de que se tem notícia data de 1884, com Pancoast, que teria 
conseguido o resultado de uma gravidez por meio de esperma doado. É possível tal 
doação tanto "a fresco", como é o caso mais eficiente em se tratando de óvulos, dada a 
dificuldade maior de sua criopreservação, como de material congelado, caso mais 
comum quando se trata de esperma. 

A inseminação artificial heteróloga é utilizada, principalmente[37], quando da 
comprovada esterilidade definitiva masculina ou quando da descoberta de doenças 
hereditárias que seriam transmitidas aos descendentes. Há a doação de embriões que 



10161 
 

acontece nos casos de esterilidade feminina e masculina por ausência de óvulos e 
espermatozóides. Nestes casos, há a doação do embrião ao casal estéril. 

Diante do fato de se inserir nesta relação uma terceira pessoa - doador de sêmen - é que 
se questiona as repercussões, no que tange ao Direito, ao direito à identidade genética e 
ao estado de filiação. Aborda-se, neste diapasão, o anonimato dos doadores, garantido 
pelo item 3, primeira parte, da seção IV da Resolução 1.358/92 do Conselho Federal de 
Medicina, vez que não se encontra disposição análoga na lei, e, como se sabe, as regras 
deontológicas obrigam seus usuários, no caso em epígrafe, os médicos; mas para a 
população em geral, vigora o dispositivo constitucional segundo o qual ninguém é 
obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, senão em virtude de lei. 

As antinomias percebidas nessa seara são explícitas, e dentre elas ressalta-se a 
possibilidade do choque de interesses entre o anonimato dos doadores, garantidos pela 
Resolução, e o direito ao conhecimento de sua origem, garantido de forma irrestrita ao 
"filho" pela Constituição Federal, Código Civil e pelo Estatuto da Criança e do 
Adolescente, e as conseqüências de uma investigação de tal monta (investigação de 
paternidade/maternidade), tanto em relação aos efeitos jurídicos (responsabilidades 
legais), quanto aos psicológicos, sociais e até mesmo patrimoniais que exsurgem dessa 
questão. 

As repercussões da utilização de técnicas de reprodução assistida não se restringem à 
seara das ciências biomédicas, nas palavras de Eduardo Oliveira Leite 

a procriação artificial se inscreve num contexto médico, científico e sócio-cultural 
próprio à sociedades industrializadas. Mas é no terreno jurídico que a nova realidade 
cria maiores desafios aos estudiosos: ela desestabiliza o equilíbrio, sempre mais ou 
menos precário, do Direito. Entre o fundamento voluntário e o fundamento biológico da 
filiação, entre as filiações de fato e as filiações de direito, a procriação artificial impõe 
doloroso dilema de escolher se refugiar na meia-verdade ou na mentira. A cada estágio, 
para cada técnica, intervém a obsessiva ambigüidade de não se poder fazer desaparecer 
juridicamente a consideração da criança a nascer e não poder se definir seu interesse, na 
ignorância em que nos encontramos de seu futuro e o de seu pai e mãe.[38] 

  

Com efeito, as relações médicas, frente às novas técnicas de reprodução assistida, 
extrapolam a idéia médico-paciente e aguarda pela intervenção do legislador. Corrobora 
esta afirmação Eduardo Oliveira Leite quando aduz: 

[...] definindo o ambiente da atividade médica o legislador retira a relação médica da 
esfera privada. O ato médico deixa de ser uma relação entre duas pessoas privadas. A 
oferta feita pela lei e legitimada ao médico passa a ser limitada por aquilo que o 
legislador considerou 'eticamente' possível. O que é cientificamente possível é 
socialmente limitado. 

  

Nas palavras de Ike Coan 
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ao mesmo tempo que o devir do progresso humano permite a invenção da novidade, o 
aumento de conhecimentos e o alargamento das possibilidades de um bem - estar maior 
trazem o risco do imponderável, da agressão à natureza e à própria espécie humana. E o 
grande perigo da produção de novidades sem nenhum tipo de refreamento consiste na 
possibilidade de serem violados valores humanos fundamentais.[39] 

  

Entretanto, as normas e propostas que versam sobre o assunto são confusas e 
contraditórias, deixando margem às mais diferentes interpretações. A Resolução 
1358/92 do Conselho Federal de Medicina - CFM, na seção II, item 2, reza:"Toda 
mulher, capaz nos termos da lei, que tenha solicitado e cuja indicação não se afaste 
dos limites dessa resolução, pode ser receptora das técnicas de RA., desde que tenha 
concordado de maneira livre e consciente em documento de consentimento informado". 
(grifos nossos). 

  

Sabe-se que o sistema jurídico que tem por fim proteger e garantir direitos (embasado 
nas codificações civis dos séculos XIX e XX), sejam eles fundamentais ou não, está 
calcado num sistema de normas postas a um homem abstratamente considerado: o 
chamado sujeito de direito (também uma abstração jurídica). Nas palavras de Fachin: 

Era um sistema pretensamente neutro calcado em abstratas categorias jurídicas, 
destinado a ser impessoal, praticamente intangível e com pretensões à perenidade, 
desenhou a formulação mais acabada do projeto ideológico de sustentação do Direito 
Civil nos últimos dois séculos. O Direito do homem sozinho, centrado em uma 
hipotética auto-regulamentação de seus interesses privados, e conduzido pela 
insustentável igualdade formal, serviu para emoldurar o bem acabado sistema jurídico 
privado[...]. [40] 

  

O ordenamento jurídico brasileiro regula o direito ao planejamento familiar como livre 
decisão do casal. Mas, quando o anseio por uma descendência ocorre de forma solitária? 
As propostas de regulamentação de técnicas de reprodução assistida são, em sua 
maioria, restritivas ao acesso de pessoas isoladamente consideradas. Os 
questionamentos de Marilena Villela Corrêa fundamentam a discussão: 

[...] Como se sabe, com a difusão da reprodução assistida, homens e mulheres, 
independentemente de seu estado de união, orientação sexual ou idade, passaram a 
cogitar e mesmo buscar a reprodução por meio daquelas técnicas. Como reservar ao 
casal monogâmico heterossexual unido o direito a reivindicar procriação e constituição 
da família através da reprodução assistida, quando se fala em autonomia das decisões 
reprodutivas e em 'direito à reprodução'? Que discursos impedirão ou, ao contrário, 
justificarão que demandas de homossexuais, pessoas solteiras, mulheres fora da idade 
reprodutiva sejam dirigidas à medicina? [41] 

  



10163 
 

Mais uma vez a legislação é confusa e aparentemente antinômica. A Constituição, por 
um lado protege os mais variados modelos de formação familiar, por outro, atribui ao 
"casal" o livre exercício do direito ao planejamento familiar (art. 226, § 7º). Já a Lei de 
planejamento familiar atribui o acesso a meios eficazes de regulação da fecundidade, 
garantindo iguais direitos de "constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, 
pelo homem ou pelo casal"[42].  O Código Civil no art. 1597, ao referir-se à utilização 
de técnicas de reprodução medicamente assistidas (TRA's), o faz dentro do artigo que 
trata sobre presunção da filiação (no casamento), e a nada mais faz referência. 

Entende-se, portanto, que o direito ao planejamento familiar não pode estar restrito a 
casais casados ou companheiros em união estável, visto que a partir de uma leitura 
sistêmica da Constituição Federal não se pode fazer distinção entre formações 
familiares, na dicção de Carlo Maximiliano[43], aqui citado por Paulo Lobo: 

Carlos Maximiliano aponta-nos três critérios hermenêuticos compatíveis à hipótese em 
exame, da interpretação ampla: 

 a) Cada disposição estende-se a todos os casos que, por paridade de motivos, se 
devem considerar enquadrados no conceito; 

 b) Quando a norma estatui sobre um assunto como princípio ou origem, suas 
disposições aplicam-se a tudo o que o mesmo assunto deriva lógica e 
necessariamente; 

 c) Interpretam-se amplamente as normas feitas para "abolir ou remediar males, 
dificuldades, injustiças, ônus, gravames". 

  

Aberto o acesso às diversas técnicas de reprodução medicamente assistidas para 
realização do projeto parental aos casais casados, pelos motivos retro citados, estaria 
também tal possibilidade ao alcance de casais "menos ortodoxos" e a pessoas 
isoladamente consideradas, visto que o § 4º do art. 226 da Constituição reconhece: 
"também, como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus 
ascendentes". 

A proteção estatal da família faz-se, em grande parte, por meio do Direito. Ocorre que, 
em relação às novas técnicas de reprodução medicamente assistidas (TRA's), a 
legislação mostra-se, em especial, lacunosa, confusa e antinômica. Sem uma identidade 
própria, mistura conceitos, tendências e parâmetros culturais. 

O estabelecimento de regras, quando essas correspondem aos valores da sociedade e 
submetem-se aos princípios constitucionais e aos direitos fundamentais do ser humano, 
é um importante instrumento de proteção, mormente quando a essas regras se unem 
instrumentos legais, sociais e políticos para sua efetivação. Pois, como bem observa 
Eduardo de Oliveira Leite: "[...] o homem não pode viver sem limites e sem regras. 
Porque o vazio jurídico torna tudo possível[...]. Com efeito, sem lei, nada está fora da 
lei e tudo é possível".[44] 
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3 INOVAÇÕES DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 ATINENTES À FILIAÇÃO/A 
REPERCUSSÃO DAS NOVAS TECNOLOGIAS MÉDICO-REPRODUTIVAS 
NO DIREITO DE FAMÍLIA 

  

Em atenção ao dever do Estado de prover meios educacionais e científicos para o 
exercício do direito ao livre planejamento familiar, o Código Civil de 2002 achou por 
bem incluir algumas das possibilidades atinentes às tecnologias reprodutivas no rol de 
presunções relativas à filiação, trazendo, desta forma, um redimensionamento da 
matéria. 

Talvez as maiores alterações tenham ocorrido no que se refere à filiação. A igualdade 
jurídica de todos os filhos já estabelecida pela CF (art. 127, § 6º), ECA (arts. 26 e 27), 
foi repetida pelo art. 1596. Também o rol de presunções de filhos concebidos na 
constância do casamento (art. 1597) ampliou-se, englobando os filhos havidos por 
fecundação artificial homóloga (mesmo que falecido o marido) ou quando se tratar de 
"embriões excedentários" e os havidos por fecundação artificial heteróloga com o 
consentimento do marido. (incisos II - V). Aproximando o máximo possível a verdade 
real (ou biológica) da verdade jurídica, o legislador tornou a Ação Negatória de 
Paternidade imprescritível (art. 1601). 

Tratando-se do artigo 1597 do CC, que se refere ao sistema de presunções da filiação, 
tem-se a ampliação desse rol em três incisos (III; IV; V) que envolvem as TRA's. O 
inciso V do mencionado artigo presume a filiação nos casos de inseminação heteróloga 
desde que com prévia autorização do marido. E nada mais estabelece. 

Não faz referência à possibilidade de utilização das TRA's fora do casamento, também 
na as veda. Ocorre que também não estabelece qualquer possibilidade de presunção 
quando da União Estável. 

É neste sentido que reside a relevância de se discutir a relação entre a Inseminação 
Artificial Heteróloga, a identidade genética e o estado de filiação, pois consoante a 
legislação pátria, não há como se negar a uma criança os meios de conhecer sua origem. 
A evolução nos procedimentos utilizados nas técnicas de reprodução assistida 
apresentou à sociedade atual uma série de situações outrora inimagináveis. Todavia, 
este desenvolvimento científico não significa, necessariamente, um avanço para o 
homem, na medida em que pode gerar conseqüências que vão de encontro a direitos e 
garantias fundamentais inerentes à condição de pessoa humana. 

Na análise de Marilena Corrêa, mais especificamente sobre o desejo de procriação: 

[...] a reprodução assistida interfere com desejos individuais e normas sociais no campo 
da reprodução, do casamento e da família. Finalmente, sua aplicação tem 
desdobramentos que ultrapassam em muito uma terapêutica individual ao atingir 
gerações futuras e implicar conceitos como do início da vida e o próprio valor da vida 
humana[45]. 
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A legitimação social da utilização das novas técnicas encontra assento no fato de que, 
hoje, a procriação não tem apenas uma conotação de constituição de família, estando, 
outrossim, ligada a uma forma de sucesso pessoal. 

Numa sociedade competitiva e hedonista, na qual a tônica é a realização imediata de 
todos os desejos e aspirações e a busca pela perfeição como uma obrigação para o 
projeto de vida dos indivíduos - onde qualquer frustração influi num sentimento de 
inferioridade e fracasso - a esterilidade, mesmo que sem causa aparente, é, muitas vezes, 
vista como uma deficiência e que pode gerar, além da frustração pessoal à fragilização 
de relações. 

Essa fragilidade e sentimento de inferioridade abrem um fértil campo para a 
"manipulação" de sentimentos e desejos. Becker, em estudo sobre a sociedade 
americana, por exemplo, aponta que o recurso à utilização das TRA's está ligado a uma 
cultura norteada pelo consumo e que reforça o individualismo e a autonomia, e que o 
fator econômico tem sido um dos que mais contribuem para o processo de tomada de 
decisões. [46] 

Como se vê, o legislador tentou, mas não conseguiu elucidar impasses ligados à 
inseminação heteróloga, restando àqueles a quem cabe decidir, valer-se de legislação 
afim e demais fontes do Direito, para dirimir os conflitos surgidos diante destas práticas 
médicas inovadoras. Daí, questões sensíveis emerges, v. g., a possibilidade de o filho, 
por essa forma gerado, vir a querer conhecer o seu "pai biológico" ou a sua ascendência 
genética. O ordenamento jurídico brasileiro só tem um remédio para satisfazer essa 
"curiosidade" - uma ação de investigação de paternidade. 

Todavia, esse recurso jurídico utilizado para a realização do direito de conhecimento de 
sua origem genética (um direito da personalidade), pode causar constrangimentos, não 
somente para o "pai-afetivo", como para o "pai-biológico" que, como doador, efetuou 
um ato de mera liberalidade, não tendo, certamente, a intenção de formar uma família 
por essas vias. 

As clínicas que trabalham com reprodução humana, ao "captar doadores", fazem com 
eles um contrato no qual se comprometem a não revelar a identidade do doador ao 
receptor e vice-versa[47]. Ocorre que o art. 27 do ECA dispõe que "o reconhecimento 
do estado de filiação é direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, podendo ser 
exercitado contra os pais e seus herdeiros, sem qualquer restrição...". Logo, mesmo que 
os contratos de doação de material genético "garantam" o anonimato, tal cláusula estaria 
prejudicada diante do direito inalienável do conhecimento da origem, e, uma vez 
reconhecido o vínculo de filiação, mesmo que de maneira forçada, estabelecem-se os 
efeitos do Poder Familiar, englobados aí direitos e deveres. 

Aqui surge mais um problema, pois não obstante as garantias oferecidas pela Resolução 
1.358/92 do CFM, seção IV, 2 e 3, e do que possam "assegurar" os contratos de doação, 
tais dispositivos são inferiores às leis e, obviamente, à própria Constituição, ensejando, 
desta forma, a possibilidade de, a critério do filho, uma futura ação de investigação de 
paternidade (ou maternidade), contra o doador ou doadora, com reflexos de ordem 
pessoal e patrimonial (obrigações de caráter sócio-afetivo, alimentar, sucessório, além 
de todos os deveres inerentes ao Poder Familiar). 
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O Poder Familiar deve ser entendido como o conjunto de direitos e obrigações que os 
pais têm em relação aos filhos enquanto menores. Nessa esteira define o art. 3º do ECA: 

A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa 
humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata essa Lei, assegurando-se-lhes, 
por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o 
desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e 
de dignidade. 

  

E quem deve, primariamente, assegurar a consecução desses direitos legalmente 
garantidos são os pais, responsáveis pelos menores. Nesse sentido, o art. 227, caput e § 
6º da CF/88 dispõe que à criança e ao adolescente devem ser assegurados direitos com 
absoluta prioridade, não havendo qualquer distinção entre filhos havidos dentro e fora 
do casamento. Já o art. 27 do ECA explicita que "o reconhecimento do estado de 
filiação é direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, podendo ser exercitado 
contra os pais ou seus herdeiros, sem qualquer restrição, observado o segredo de 
justiça." 

O estado de filiação, da forma como está regulamentado, traduz o reconhecimento 
jurídico da importância da família para o desenvolvimento saudável de um indivíduo. O 
direito de saber sua origem, sua história familiar, os seus antepassados é inerente à 
condição de pessoa. Não se pode negar a relevância desses aspectos para que o 
indivíduo sinta-se parte de um todo, incluso em um contexto que, sem esses aspectos, 
torna-se alheio à sua vida. 

É no seio familiar que desde a mais tenra idade os indivíduos percebem estar inseridos 
em um grupamento maior e mais complexo, e passam a anexar a este os valores morais, 
a educação e a herança cultural adquirida no núcleo familiar. 

A relevância do conhecimento da filiação autoriza que todas as ações judiciais que 
tenham por escopo o reconhecimento, modificação ou negação da filiação, são ações de 
estado, sejam imprescritíveis. O ordenamento jurídico pátrio reconhece a relevância de 
se garantir o estado de filiação completo, na medida em que é expresso ao afastar 
qualquer possibilidade que impeça uma criança ou um adolescente de conhecer sua 
filiação completa, e ovide o teor do artigo 19 do ECA: 

toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da sua família e, 
excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e 
comunitária, em ambiente livre da presença de pessoas dependentes de substâncias 
entorpecentes. (grifou-se) 

Nas palavras de Sílvio de Salvo Venosa 

a técnica mais uma vez suplanta o sistema jurídico e obriga sua reestruturação [...] o 
legislador procura o possível no sentido de fazer coincidir  a verdade jurídica com  
verdade biológica, levando em conta as implicações de ordem sociológica e afetiva que 
envolvem essa problemática.[48] 
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A partir do momento em que a criança expressa o real desejo de conhecer o pai 
biológico/genitor, o impedimento à consecução deste anseio - além de ir de encontro à 
legislação brasileira -, está maculando o direito à personalidade, consubstanciado na 
identidade genética do indivíduo, vez que para esta criança, não foi revelado um dos 
responsáveis por sua identidade biológica. 

Interessante seria não haver a confusão entre estado de filiação e origem genética, como 
bem argumenta Paulo Luiz Netto Lôbo: 

Na realidade da vida, o estado de filiação de cada pessoa humana é único e de natureza 
sócio-afetiva, desenvolvido na convivência familiar, ainda que derive biologicamente 
dos pais, na maioria dos casos. Portanto, não pode haver conflito com outro que ainda 
não se constituiu. [49] 

Ainda sobre o tema Eduardo Sá: 

[...] mas, sendo assim, é-se filho de alguém por causa do código genético, ou apesar 
disso? Obviamente apesar disso. Daí que, num plano psicológico, falar-se de uma 
filiação genética representa uma falsidade porque apelando ao rigor ético, filiação é uma 
experiência relacional e afectiva e, em circunstância alguma exclusivamente biológica. 
Aliás, afirmar a legitimidade de um ser humano conhecer a sua ascendência biológica é 
ter uma visão reducionista da relação e desprezar a função que ela desempenha no modo 
como um ser humano a utiliza para se reconhecer nos seus ascendentes. Ou seja, um pai 
só é pai porque cuida, protege e, quando sente que deve, repreende e pune. Quero dizer, 
portanto, que uma criança viabilizada através da fecundação artificial com esperma de 
doador, tendo acesso à sua filiação genética arrisca-se a sentir-se filha de um homem de 
quem não é biologicamente filha, e sê-lo realmente de um homem de quem não se sente 
filha. E mais grave ainda, é filha biológica e emocional da mãe, filha biológica de um 
pai e adoptada afectivamente pelo pai (de quem se sente filha). [50] 

O conhecimento da identidade genética como forma de entender a própria identidade 
pessoal é uma necessidade real e legítima. Essa necessidade, entretanto, tem suas raízes 
fincadas muito mais em fatores pessoais que patrimoniais, pelo menos esse é o 
"espírito" do contexto de uma relação de filiação nos moldes da Constituição de 1988. 
A "despatrimonialização" dessas relações permite a aproximação das verdades 
biológicas e afetivas com a minimização dos impactos emocionais para os envolvidos 
num processo de reprodução heteróloga. 

  

4 A OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA 
HUMANA, DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL E DO MELHOR INTERESSE 
DA CRIANÇA APLICADOS AO PROJETO PARENTAL HETERÓLOGO - 
POSSÍVEIS CONFLITOS 
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A proteção jurídica às famílias monoparentais está primordialmente estabelecida na 
Constituição Federal de 1988, em seu artigo 226, § 4º. O objetivo do legislador 
constitucional foi "resgatar da marginalidade" que lhes tinha sido imposta, por alguns 
setores mais conservadores da sociedade, as "famílias" formadas por apenas um dos 
pais e seus descendentes. Em verdade, proteger uma situação já posta, já existente - um 
fato social carente de previsão jurídica. 

Eduardo de Oliveira Leite define família monoparental[51] nos seguintes termos: "Uma 
família é definida como monoparental quando a pessoa considerada (homem ou mulher) 
encontra-se sem cônjuge, ou companheiro e vive com uma ou várias crianças".[52] O 
autor aponta ainda que os diferentes países adotam, cada um deles, sua própria definição 
para o instituto, predominando como critério de diferenciação a idade das crianças 
envolvidas, mas, de forma geral, descrevem basicamente o mesmo fato social: 

[...] A maior dificuldade encontrada pelos países na apreciação do fenômeno 
internacional decorre, inicialmente, da definição de monoparentalidade. Ou melhor, o 
que é uma entidade monoparental e que crianças compõem esta entidade. De qualquer 
maneira, a maioria dos países (tanto europeus como americanos) engloba, na definição 
de monoparentalidade, tanto casais que vivem em união livre quanto casais casados com 
posterior separação. [53] 

  

Para o que interessa a este trabalho, a modalidade a ser considerada será a de mães 
solteiras. As famílias monoparentais representadas por mães e sua prole não são 
novidade na sociedade, nem de hoje, nem do passado. Talvez apenas as motivações de 
sua ocorrência tenham se ampliado. Hoje em dia não apenas o abandono por parte do 
parceiro motiva sua aparição, mas também o desejo deliberado de possuir uma prole 
mesmo que sem a companhia ou qualquer compromisso com o "pai" desse filho 
("produção independente"). 

Uma nova modalidade dessa "produção independente" ocorre quando ela surge não a 
partir de relações sexuais convencionais (mesmo que furtivas), mas originam-se do 
recurso aos bancos de material genético, onde mulheres livres procuram inseminar-se 
com sêmens doados. A questão ética do melhor interesse da criança, certamente está 
presente em qualquer das modalidades. Na primeira (através de relações convencionais), 
todavia, há ainda uma maior facilidade, inclusive jurídica, de apontar a existência de um 
referencial masculino, mesmo que esse não seja, na amplitude que o termo encerra, 
exatamente um "pai"[54]. 

A segunda circunstância, entretanto, como depende da interferência de um número 
maior de atores e até mesmo de instituições, está também sujeita tanto a maiores críticas 
(por não ocorrer dentro do sigilo das relações e intenções), quanto a um maior controle, 
até mesmo legislativo, como em alguns países,[55] os quais, deliberadamente, vetam 
essa possibilidade. O Comitê Jurídico Interamericano, em conferência na cidade do Rio 
de Janeiro, de 2 a 27 de agosto de 1999, delineou um pensamento mais restritivo sobre o 
tema. 

A normatização no Brasil, segundo a Resolução 1.358/92 do CFM, abre a possibilidade 
da utilização das técnicas por "toda mulher capaz, nos termos da lei, [...], desde que 
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tenha concordado de maneira livre e consciente em documento de consentimento 
informado".[56] Faz, todavia, a ressalva de que tal procedimento só poderá ser 
solicitado se não se afastar dos limites da Resolução, ou seja, da indicação clínica para 
tratar casos de infertilidade.[57] 

A argumentação de que as famílias monoparentais "deliberadas" surgem da mesma 
forma na adoção não procede, visto que a adoção é um instituto que tem como objetivo 
proteger e amparar crianças e adolescentes as quais, de fato, já não possuem uma 
família na qual lhes seja permitido gozar do direito à convivência familiar e comunitária 
adequadas, garantido pela Constituição Federal de 1988 e pelo Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA - Lei 8.069/90).[58] 

Sobre o tema, Ferrando Mantovani ressalta o confronto de dois interesses 
antagônicos.[59] De um lado, o interesse da mulher em formar uma família a partir de 
sua própria herança genética; de outro, o do filho de poder gozar, não apenas do direito 
à filiação completa e da convivência familiar integral, como também de conhecer a sua 
própria história biológica, sua origem genética. 

A criação dessa forma de família, que aqui se adjetivou monoparental "a priori", como 
visto, causa inúmeros questionamentos e a legislação ainda não se posicionou de forma 
coerente sobre o assunto, causando insegurança não só para os interessados em recorrer 
a tais técnicas, como ao próprio corpo médico. 

A diferença primordial entre esse tipo de monoparentalidade e os demais é sua 
deliberação, em detrimento de quaisquer outros interesses envolvidos. 

As normas que têm norteado a matéria em comento são, desta forma, confusas e trazem 
indefinições de posições quando, por um lado, priorizam o direito ao planejamento 
familiar em detrimento aos direitos da criança por este modo nascida. Na dicção de 
Heloisa H. Barboza: 

Razoável, por conseguinte, considerar existente um direito fundamental à livre decisão 
quanto à procriação que inclui o direito de reproduzir ou não. A afirmativa, contudo, 
merece reflexão. Os efeitos do ato de geração não se restringem ao desejo, à esfera de 
interesse de um indivíduo, na medida em que, necessariamente, interfere de modo 
decisivo em outro: em outras palavras, ao se reconhecer o direito à procriação é 
indispensável que se considerem os direitos fundamentais do filho, também 
internacionalmente reconhecidos.[60] 

  

O desejo de satisfação do projeto parental é, como demonstrado, legítimo, bem como os 
meios técnico-científicos para sua obtenção. Entretanto, tal direito não pode sobrepor-se 
de forma absoluta aos demais direitos em jogo. As possibilidades técnicas talvez sejam 
inquestionáveis do ponto de vista dos resultados, embora as garantias não sejam 
absolutas, mas os questionamentos de ordem ético-jurídico-sociais conduzem a uma 
ponderação sobre a irrestritabilidade de sua utilização. 

Tanto a "técnica" como a "norma" podem servir de meios de emancipação do homem, 
ou de formas de opressão do mesmo. Os princípios, a análise das relações meio-fim, a 
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busca de uma identificação com o outro - diante das diferenças - são elementos que 
podem nortear a norma no intuito de balizar a utilização da técnica dentro de valores 
que revelem apreço pelo homem, socialmente inserido, bem como pelas relações 
advindas dessa inserção. 

É nesta medida, que se entende que a consecução do projeto parental deve dar-se com 
supedâneo nos princípios da paternidade responsável e dignidade humana, vez que se 
mostram como diretrizes inafastáveis à perfectibilização do direito fundamental ao livre 
planejamento familiar. Diz-se isto, porque a efetivação de uma prerrogativa 
constitucionalmente garantida não se coaduna com a ideia de supressão ou mitigação de 
direitos alheios, em especial, quando se trata de crianças e adolescentes, que gozam de 
proteção integral do Estado. 

CONCLUSÃO 

Ao longo da história, a sociedade modificou, dentre outros, seus conceitos de pessoa 
humana e de família. A condição de pessoa passou a estar atrelada a uma série de 
direitos e garantias, como o princípio da dignidade da pessoa humana, hoje consagrado 
na Constituição Federal de 1988. A família deixou de ser um núcleo comandado por um 
pater, no qual todos estavam sob o jugo do patriarca devendo a ele obediência irrestrita, 
para ser entendido como um grupo de pessoas ligadas por laços de afeto e respeito, 
compartilhando as obrigações de maneira equânime entre pais e filhos. 

Neste contexto, a proteção conferida às crianças pela legislação pátria é uma resposta à 
constatação de que são pessoas em desenvolvimento, e por isso vivem um processo de 
amadurecimento, durante o qual devem ser amparadas, preferencialmente, pelos pais. 

Todavia, com o advento dos novos avanços científicos voltados à prática das técnicas de 
reprodução assistida, as certezas que permeavam as relações entre pais e filhos foram 
relativizadas, emergindo uma série de incertezas que não encontram respostas no 
ordenamento jurídico nacional. 

Diante das análises empreendidas acerca das repercussões ético-jurídicas dessas 
inovações tecnológicas no campo da reprodução humana frente ao planejamento 
familiar como direito fundamental, concluiu-se que, embora sejam as tecnologias 
reprodutivas um instrumento legítimo para a satisfação do projeto parental daqueles que 
não obtêm êxito nesse desiderato pelos meios naturais, a utilização de algumas dessas 
técnicas suscita questionamentos acerca da preservação da dignidade dos atores 
envolvidos. 

Buscou-se analisar o papel da tecnologia médico-reprodutiva na estrutura parental e na 
configuração do direito fundamental ao planejamento familiar. Neste sentido, 
estabeleceu-se a dignidade humana e a paternidade responsável como limites da 
utilização da biotecnologia frente às novas Técnicas de Reprodução Medicamente 
Assistidas, notadamente diante da inexistência de uma legislação que balize, a contento, 
tais procedimentos e das antinomias entre os diversos princípios e regras estabelecidos 
na Constituição Federal brasileira de 1988, bem como na legislação infraconstitucional. 

O planejamento familiar no Brasil, por muito tempo, esteve ideologicamente ligado 
apenas ao controle de natalidade, mas hoje, o projeto parental é fruto de uma decisão 
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voluntarista e o Estado se obriga a garantir esse direito, como direito fundamental, 
mesmo que não absoluto, visto que deve submeter-se aos princípios da dignidade da 
pessoa humana e da paternidade responsável. 

Uma das formas de o Estado garantir o exercício desse direito consiste em uma 
legislação coerente e que não recue frente a temas "tormentosos" ou polêmicos. Que o 
faça de forma a compatibilizar os interesses em questão, sem descurar dos princípios 
aos quais está sujeita. 

Atualmente a legislação é lacunosa e antinômica. Confunde conceitos e deixa à margem 
a normatização de temas conflitantes, como quando não se possui um mecanismo que 
satisfaça o direito da criança de conhecer sua origem genética sem que, com isso, fique 
estabelecido um laço paterno/filial, com suas atribuições. 

A tarefa árdua de adequar preceitos, algumas vezes anacrônicos, outras vezes 
contraditórios, caberá, por enquanto, à jurisprudência, pois as maiores conseqüências 
relacionadas a uma legislação vacilante, nesse caso em especial, é a fragilização das 
relações familiares, quando essas se tornam conflitivas e buscam a solução para seus 
impasses. A insegurança jurídica e a falta de parâmetros normativos eficazes permitem 
a perpetuação de incertezas e ansiedades, tornando mais frágil a principal teia onde se 
tecem as relações sociais, a família. 

O que se propõe é que estas conquistas sejam desfrutadas de maneira responsável e 
ética, para que tantas outras garantias também alcançadas ao longo da história do 
homem não sejam suprimidas e que o direito à filiação e o princípio da dignidade da 
pessoa humana restem respeitados. 
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