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RESUMO
A Constituição Federal de 1988 consagrou o direito ao planejamento familiar no § 7º do
seu art. 226, calcado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade
responsável. Em 1996, a Lei nº. 9.263 também regulamentou que, para a realização
daquele, poderiam ser utilizados métodos de reprodução assistida. Presume-se que
quem se utiliza dessas técnicas esteja imbuído de paternidade responsável, mas isso nem
sempre ocorre, daí resultando inúmeros conflitos jurídicos, como a recusa do marido em
assumir o filho oriundo de inseminação artificial heteróloga na qual anuiu; o abandono
da criança para cuja gestação foi contratada mãe de aluguel; os limites para
manipulação de gametas; a identificação do doador de gametas; as consequências da
inseminação post mortem; a opção pela monoparentalidade por meio de reprodução
assistida, dentre outras situações. Como formas de solução dessas controvérsias,
deverão ser observados os princípios do melhor interesse da criança; da dignidade da
pessoa humana, que é paradigma da ordem jurídica; da verdade socioafetiva em
detrimento da biológica, e a responsabilização por perdas e danos e pela assistência
material em relação ao fruto da reprodução assistida, por ter-se utilizado desta de
maneira irresponsável.
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ABSTRACT
The Federal Constitution of 1988 enshrined the right to family planning in § 7 of his art.
226, founded on the principles of human dignity and responsible parenthood. In 1996,
Law nº. 9.263 also ruled that, for the realization of that could be used methods of
assisted reproduction. It is assumed that anyone who uses these techniques is imbued
with responsible parenthood, but that does not always occur, resulting in numerous legal
disputes, as the husband's refusal to take the child come from heterologous artificial
insemination in which nodded, leaving the child to whose pregnancy was hired
surrogate mother, the limits for manipulation of gametes, the identification of donor
gametes, the consequences of post-insemination, the choice of parenthood through
assisted reproduction, among other situations. As forms of resolution of these disputes
should be subject to the principles of the child's best interest, of human dignity, which is
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the paradigm of law, socio-affective truth at the expense of farming, and accountability
for damages and material assistance in relation to the result of assisted reproduction, for
having used in this irresponsible way.
KEYWORDS: FAMILY PLANNING. RESPONSIBLE PARENTHOOD. ASSISTED
REPRODUCTION.

1 DA EVOLUÇÃO DA FAMÍLIA E DO PLANEJAMENTO FAMILIAR

A família brasileira, como hoje se conceitua, sofreu influência das famílias romana,
canônica e germânica.
Durante a Antiguidade, a mulher era considerada um ser inferior ao homem e sua
função quase única era a procriação.
Era essa a situação, por exemplo, entre o povo hebreu, que era organizado sob o sistema
patriarcal. Até na esfera religiosa a mulher era excluída e boa parte das correntes
rabínicas considerava indigno ensinar a ela a lei mosaica.[1]
O primeiro grande líder da humanidade que respeitou as mulheres foi Jesus Cristo, que
as tratava com respeito.[2] Mesmo após a oficialização do cristianismo como religião do
Império Romano, a estrutura patriarcal foi mantida pela Igreja.[3]
Em Roma, a família era definida como o conjunto de pessoas que estavam sob o patria
potestas do ascendente comum vivo mais velho. O conceito de família independia assim
da consanguinidade. O pater familias exercia sua autoridade sobre todos os
descendentes não emancipados, sobre sua esposa e sobre as mulheres casadas com seus
descendentes. [4]
A partir da queda do Império Romano, a mulher passou a gozar de certa autonomia, em
decorrência do longo período de ausência dos homens devido às guerras. Os trabalhos
domésticos passaram a ser desempenhados pelos escravos e a responsabilidade pela
educação das crianças foi transferida pelos pais aos tutores. Nessa época aumentou o
número de uniões informais, os casamentos diminuíram e muitas vezes ocorreram
devido a razões mercenárias ou políticas. Os divórcios ocorriam por capricho de
qualquer um dos cônjuges. A imoralidade se espalhou. [5]
A taxa de nascimentos decresceu, o abandono infantil tornou-se comum e a prática do
aborto aumentou. [6]
Durante a Idade Média, as relações familiares foram disciplinadas pelo direito canônico,
que considerava o matrimônio como um sacramento, apesar de ser tratado pelas famílias
como um negócio. A função quase única da mulher era a procriação, não devendo ela
demonstrar prazer durante o ato sexual.[7]
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Na Renascença, as mulheres casadas das classes mais altas tiveram maior liberdade em
suas relações sociais do que na Idade Média, mas, legalmente, eram consideradas
inferiores. [8]
Porém, com o Iluminismo, a figura feminina, até então desprezada, passou a ser
respeitada e admirada, ganhando status na vida religiosa, política e social. [9]
No Brasil as Ordenações portuguesas impuseram o sistema patriarcal, que foi mantido
pelo Código Civil de 1916. Durante esse período, embora historiadores considerem o
cruzamento de brancos com índios ou negros como “instrumento colonizador” do Brasil
e a população da época visse o concubinato adulterino com tolerância, tais filhos eram
considerados ilegítimos e rejeitados. [10]
Ressalte-se que a única proteção que houve nesse período em relação à mulher foi a
necessidade de outorga uxória para a venda de bens imóveis, qualquer que fosse o
regime de bens do casal, sob pena de nulidade.[11]
Entre 1739 e 1817, estima-se que 45 mil crianças brasileiras foram abandonadas na roda
dos excluídos do Rio de Janeiro, criada pela Igreja Católica para amparar essas crianças,
porém as condições sanitárias dessa instituição eram tão precárias que a taxa de
mortalidade alcançou 90% em determinados períodos. [12]
Do Brasil colônia ao início da República as únicas funões da mulher eram a procriação,
os afazeres domésticos e o cuidados com a família.
O Código Civil de 1916 preocupou-se mais com a família, contudo manteve o
patriarcalismo conservador das Ordenações.
A partir de 1930, inúmeras leis foram criadas para proteger a família. A mais importante
foi a Lei nº. 4.121/1962, que emancipou a mulher casada e estabeleceu um tratamento
mais equânime entre os cônjuges no que se refere aos efeitos jurídicos do casamento e
às relações patrimoniais.
Na década de 1930, foram criados o salário-família e o auxílio-natalidade, e com o
desenvolvimentismo pós-guerra o Estado assumiu uma tendência pró-natalista, porém
no cenário internacional surgiam as ideias acerca do controle de natalidade, do filósofo
Thomas Malthus, alertando sobre os perigos da superpopulação, uma vez que não
ocorria o crescimento da produção de alimentos no mesmo patamar. [13]
A Constituição de 1934 dedicou um capítulo inteiro à família, onde esta gozava de
proteção especial do Estado.[14] Em 1937, nos arts. 124 a 127, os pais passaram a ter o
dever constitucional de prover material, moral e intelectualmente aos filhos. Também
facilitou o reconhecimento dos filhos naturais, que, nesse caso, seriam equiparados aos
legítimos. Às famílias numerosas atribuiu compensações na proporção de seus
encargos, e o Estado passou a tutelar as crianças abandonadas pelos pais.[15]
Já a Constituição Federal de 1946 disciplinou que o Estado ampararia as famílias de
prole numerosa, asseguraria assistência à maternidade, à infância e à adolescência, além
de, em seu art. 163, estipular que a família teria proteção especial do Estado. [16]
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Na Constituição de 1967, o art. 167 também tratou da família, disciplinando que seria
indissolúvel e que haveria a proteção e assistência à maternidade, à infância e à
adolescência. [17] A Constituição de 1969 emendou a de 1967; revogou o § 1º do art.
167, dispondo que o casamento poderia ser dissolvido após prévia separação judicial.
[18]
Nos anos 1970, o Ministério da Saúde implementou o Programa de Saúde MaternoInfantil, em que o planejamento familiar foi denominado “paternidade responsável”. Foi
elaborado ainda o Programa de Prevenção da Gravidez de Alto Risco (PPGAR), que
não chegou a ser implantado e que pretendia colocar à disposição das populações de
baixa renda informações e meios referentes à regulação da fecundidade, pois o aumento
demográfico preocupava as autoridades quanto ao equilíbrio desse aumento e à taxa de
expansão do emprego. [19]
A Constituição Federal de 1988 ampliou o conceito de família quando reconheceu como
entidade familiar a união estável entre um homem e uma mulher e a família constituida
de um dos pais com seus filhos, além da família oriunda do matrimônio e consagrou o
direito ao planejamento familiar em no § 7º do seu art. 226, calcado nos princípios da
dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável. [20]
Nesse panorama, inúmeros princípios foram reconhecidos no texto constitucional de
1988, relacionados ao Direito de Família, como o princípio da dignidade da pessoa
humana (art. 1º, III); o princípio da proteção ao pluralismo das entidades familiares (art.
226, §§ 3º e 4º); o princípio da igualdade entre os cônjuges (art. 226, § 5º); o princípio
da solidariedade nas relações familiares (art. 3º, I); o princípio da paternidade
responsável, vinculado ao princípio do melhor interesse da criança (art. 226, §7º); o
princípio da liberdade em matéria de planejamento familiar (art. 226, §7º); o princípio
da isonomia entre os filhos, independentemente da origem (art. 227, § 6º).
Após a Constituição Federal de 1988, a Lei nº. 9.263/1996 regulamentou o
planejamento familiar a qualquer cidadão, independentemente do estado civil, mas
voltada à implementação de políticas públicas de controle de natalidade. O
planejamento familiar de origem governamental é dotado de natureza promocional, não
coercitiva, e orientado por ações preventivas e educativas e por garantia de acesso
igualitário a informações, meios, métodos e técnicas disponíveis para a regulação da
fecundidade. [21]
O planejamento familiar foi tratado de maneira superficial pelo § 2º do art. 1.565 do
Código Civil.
Conforme os dispositivos que tratam do planejamento familiar, é possível depreender
que qualquer cidadão pode recorrer às técnicas de fertilização para concretizar o projeto
de parentalidade, desde que o faça de forma responsável, garantindo os direitos
fundamentais dos menores.

2 DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL
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A paternidade responsável é um princípio constitucional assegurado no § 7º do art. 227
da Constituição Federal[22], nos arts. 3º e 4º do Estatuto da Criança e do
Adolescente[23], e no inc. IV do art. 1.566 do Código Civil[24].
Pode-se conceituar a paternidade responsável como a obrigação que os pais têm de
prover a assistência moral, afetiva, intelectual e material aos filhos.
O planejamento familiar associado à paternidade responsável compreende não só
decidir o número de filhos, mas também aumentar o intervalo entre as gestações[25],
utilizar as técnicas de reprodução assistida como último recurso à procriação, não
praticando a seleção de embriões com finalidades eugênicas para escolha de atributos
físicos, bem como suprimir a filiação por meio da monoparentalidade, dentre outros
direitos e obrigações..
Em 1959, a UNICEF, na Declaração Universal dos Direitos das Crianças, elencou os
direitos da criança.[26] Entre eles estão o de não ser discriminada e o de ser criada em
um ambiente digno, que promova sua saúde física, mental, psicológica e intelectual.
Também gozará de proteção contra quaisquer formas de negligência, abandono,
crueldade e exploração.
O propósito da lei é que a paternidade seja exercida de forma responsável, porque
apenas assim todos os princípios fundamentais, como a vida, a saúde, a dignidade da
pessoa humana, a filiação, serão respeitados.

2 DAS CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS DA AUSÊNCIA DE PATERNIDADE
RESPONSÁVEL NA REPRODUÇÃO ASSISTIDA

As causas da infertilidade encontram-se fora do controle humano, e muitos casais
necessitarão recorrer às tecnicas de reproducão assistida. Segundo estatísticas, 20% da
população mundial é infértil, e, conforme o sequenciamento do genoma humano,
passará essa infertilidade às futuras gerações.[27]
Os motivos para o alto índice são inúmeros, como idade avançada, mortalidade dos
espermatozóides, exposição à poluição, erros médicos, dentre outros.
A reprodução assistida (RA) pode ser conceituada como o “conjunto de técnicas que
favorecem a fecundação humana, a partir da manipulação de gametas e embriões,
objetivando principalmente combater a infertilidade e propiciando o nascimento de uma
nova vida humana”.[28]
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A inseminação artificial pode ser homóloga ou heteróloga. Na primeira, o pai será
aquele que doou o espermatozóide para fecundar o óvulo de sua esposa ou companheira.
Já na segunda, a origem do material genético é estranha aos que requerem seu emprego,
podendo ou não ter sido consentida em um casamento ou em uma união estável.
Inúmeros conflitos jurídicos surgem a partir da utilização das técnicas de RA, tais
como: É possível que um homem, que anuiu com o emprego da RA heteróloga em sua
mulher, se arrependa e se recuse a assumir o filho oriundo dessa concepção? É válida a
presunção de paternidade prevista no Código Civil a um casal que vive em união estável
e se utiliza das técnicas de RA? Como ficaria a situação da criança abandonada pelo
casal que contratou uma mãe de aluguel? É lícita e moral a escolha de sexo ou
características físicas através da manipulação de gametas? Existem limites para essas
práticas? Poderiam estas serem consideradas eugênicas? A monoparentalidade através
de RA fere os direitos da personalidade do nascituro? Como fica a questão da
identificação do doador de gametas? Quais são as consequências da inseminação post
mortem? A preservação de sua identidade feriria os direitos do filho biológico, ou,
ainda, decorre dessa doação alguma obrigação jurídica para o doador?
Pode-se afirmar que as soluções para tais conflitos geram muitas controvérsias entre os
doutrinadores. Assim, pretende-se nos itens seguintes apresentar respostas.

2.1 DA RECUSA DO PAI EM ASSUMIR O FILHO ORIUNDO DE RA

No sistema do Código Civil, a paternidade se estabelece de duas formas: para os filhos
de pessoas casadas entre si, opera-se a presunção pater is est quem nuptias demonstrant,
independentemente da utilização de reprodução artificial; para os filhos nascidos fora do
matrimônio, há o reconhecimento voluntário ou judicial.
Quando um homem consentir de forma livre e consciente na inseminação heteróloga de
sua esposa ou companheira, em nenhum momento poderá contestar a paternidade, não
mais se cogitando de presunção iuris tantum, mas iure et de iure, nos termos do inc. V,
art. art. 1.597, do Código Civil.
Já se a mulher se utilizar da inseminação com sêmen de terceiro sem que haja o
conhecimento de seu marido ou companheiro, infringirá os deveres do casamento,
tornando insuportável a vida em comum e podendo o marido contestar a paternidade
desse filho, ainda que o haja registrado, tendo em vista que o fez em erro.
Contudo, imaginemos que durante os procedimentos os gametas masculinos são
trocados, por engano, e o espermatozóide que fecunda o óvulo da esposa é de um
terceiro. Vindo o marido, depois de muitos anos, a saber de tal fato, poderia eximir-se
da paternidade?
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O art. 1.604 dispõe que ninguém pode vindicar estado contrário ao que resulta do
registro de nascimento, salvo provando-se erro, o que ocorreu nesse caso. Apesar disso,
acredita-se que o direito de se eximir da paternidade, ainda que imprescritível e mesmo
que por erro substancial, deverá encontrar limites na paternidade socioafetiva, quando
os vínculos de amor e respeito se sobrepujaram à verdade biológica durante anos.
Com a desbiologização das relações familiares em decorrência das técnicas de
reprodução assistida, a verdade genética não é mais fator predominante para a
caracterização da filiação, e sim o afeto, sendo que o direito o converteu em princípio
jurídico.[29]
Por outro lado, ainda que o filho também tenha o direito imprescritível ao
reconhecimento de sua filiação biológica, os deveres oriundos da filiação socioafetiva
deverão subsistir.

2.2 DO ABANDONO E DA DESISTÊNCIA DURANTE A GESTAÇÃO DO
EMBRIÃO ORIUNDO DE RA

Independentemente de a fecundação ser homóloga ou heteróloga, se o embrião ainda
não foi implantado no útero, este poderá ser criopreservado, doado a outro casal com
problemas de reprodução, ou utilizado para pesquisa.[30]
Na hipótese de ter sido o embrião implantado em outro útero, sem que haja parentesco,
em decorrência da impossibilidade de a mãe solicitante gerá-lo, emergem duas
situações: se o material genético não pertencer à mãe gestacional, esta não poderá ser
obrigada a dar continuidade a um projeto parental que nunca almejou, razão pela qual a
criança deverá ser encaminhada para adoção; contudo, se o material genético também
lhe pertencer, ou seja, se o seu óvulo foi doado para a fecundação, o bebê poderá ficar
com a mãe de substituição, desde que ela tenha condições de prover a assistência moral,
material e intelectual, caso contrário a criança também deverá ser entregue para adoção.
Pode ocorrer ainda outra situação, ou seja, houve a inseminação artificial e a mãe, por
motivo de qualquer ordem, como viuvez, desentendimento conjugal, doença terminal,
invalidez, dentre outros, se arrepende ou se recusa a ficar com a criança após o parto.
Deverá então ser invocado o princípio do melhor interesse da criança e o menor será
colocado em família substituta, por meio de guarda ou adoção.
Observe-se que, nas hipóteses acima ventiladas, embora a mãe ou o casal tenham
realizado o planejamento familiar, deixaram de exercê-lo com responsabilidade,
infringindo o disposto na Constituição Federal de 1988. Logo, devem ser penalizados,
respondendo por perdas e danos, e fixada, a título de alimentos, quantia suficiente para a
manutenção do menor até a maioridade ou término do curso universitário.
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Assim, tudo o que envolva de forma direta ou indireta uma criança deve ser decidido em
seu interesse, sempre se observando o seu bem-estar psíquico, físico e emocional, para
que haja o pleno desenvolvimento de seus direitos da personalidade.

2.3 DA EUGENIA

Dentre as diversas questões abordadas, destaca-se a possibilidade de seleção de
caracteres humanos por meio de manipulações genéticas, o que induz à prática da
eugenia, permitindo a possibilidade de melhorar ou de aperfeiçoar a espécie humana.
A Declaração Internacional sobre os Dados Genéticos Humanos, em seu art. 7º, repele a
discriminação genética e essas práticas somente deverão ser permitidas a fim de evitar a
transmissão de doenças hereditárias, não se podendo buscar o aperfeiçoamento ou
inclusão de um critério de qualidade eugênica sem indicações terapêuticas.[31]
O Código de Ética Médico norte-americano proíbe o uso de técnicas para uma prévia
escolha do sexo da criança.[32]
Nesse sentido já dispôs o Conselho Federal de Medicina (CFM), na Resolução nº.
1.358/1992:

NORMAS ÉTICAS PARA A UTILIZAÇÃO DAS TÉCNICAS DE REPRODUÇÃO
ASSISTIDA
I - PRINCÍPIOS GERAIS
[...]
4 - As técnicas de RA não devem ser aplicadas com a intenção de selecionar o sexo ou
qualquer outra característica biológica do futuro filho, exceto quando se trate de evitar
doenças ligadas ao sexo do filho que venha a nascer.
[...]
VI - DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE PRÉ-EMBRIÕES
As técnicas de RA também podem ser utilizadas na preservação e tratamento de
doenças genéticas ou hereditárias, quando perfeitamente indicadas e com suficientes
garantias de diagnóstico e terapêutica.
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1 - Toda intervenção sobre pré-embriões "in vitro", com fins diagnósticos, não poderá
ter outra finalidade que a avaliação de sua viabilidade ou detecção de doenças
hereditárias, sendo obrigatório o consentimento informado do casal.
2 - Toda intervenção com fins terapêuticos, sobre pré-embriões "in vitro", não terá outra
finalidade que tratar uma doença ou impedir sua transmissão, com garantias reais de
sucesso, sendo obrigatório o consentimento informado do casal.

O diagnóstico genético pré-implantório é um procedimento aceito pelo CFM, constitui
um avanço significativo para os casais que corram o risco de transmitir alguma
patologia genética aos seus descendentes e evita o dilema da realização de um aborto.
Contudo, esse procedimento não deve passar da terapia ao eugenismo.
Acrescente-se que, apesar da proibição do CFM, não se vislumbram prejuízos quanto à
escolha do sexo, uma vez que as técnicas de RA não são acessíveis a toda a
coletividade, não afetando o equilíbrio entre nascimentos de homens e mulheres.
Ressalte-se que a manipulação de gametas não deve ser utilizada para a prática de
eugenia invertida, como, por exemplo, no caso Duchesneau e McCullough, em que um
casal de homossexuais surdas de nascimento planejou o nascimento de filhos com
surdez. [33]
As técnicas de RA devem ser utilizadas para o bem-estar do ser humano, e não com o
intuito de limitar as chances de uma vida saudável ou de aprimoramento de raça.

2.4 MONOPARENTALIDADE

A família monoparental pode ser conceituada como a comunidade formada por qualquer
um dos pais e seus descendentes.[34] Essa entidade familiar há muito tempo já existe,
porém seu reconhecimento, bem como sua regulamentação, somente ocorreram na
Constituição Federal de 1988.
É motivo de preocupação a monoparentalidade desejada por uma pessoa que exclui do
seu planejamento familiar a possibilidade de a criança ter a filiação materna ou paterna.
Assim, quais seriam os limites do art. 226, § 4º, da Constituição Federal? Seria vontade
desta regulamentar apenas situações já existentes, ou possibilitar novas formas
familiares? O direito à filiação e o direito à procriação são direitos fundamentais, mas
qual deve prevalecer?
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A Constituição Federal apenas reconheceu as famílias monoparentais e não estimulou a
criação delas por meio da RA. Os princípios e garantias nela previstos quanto ao
planejamento familiar, à paternidade responsável e à filiação estão vinculados ao
princípio do melhor interesse do menor, que assegura, além do direito à vida e à
dignidade, o direito ao convívio familiar.
Embora o ordenamento pátrio tenha previsto que o planejamento familiar não deve
sofrer nenhuma interferência do Estado, há o direito indisponível da criança de ter
assegurada a sua filiação, podendo identificar seus genitores.
A permissão para a adoção unilateral e a situação jurídica daquelas pessoas que foram
abandonadas pelos seus parceiros ou que ficaram separadas, divorciadas ou viúvas e
acabaram por formar uma família monoparental não servem de argumento para
autorizar a RA em pessoas que pretendem, sozinhas, exercer a paternidade. Na adoção
unilateral, a criança já nasceu e se encontra abandonada, e nas demais a
monoparentalidade foi imposta, situações diversas daquela que as constitui de forma
intencional.
Em matéria de reprodução humana assistida, o Conselho Português de Ética para as
Ciências da Vida concluiu pela inadmissibilidade da aplicação das técnicas de RA para
mulheres e homens sozinhos.[35]
No direito alemão, a Associação Médica, no Relatório Benda – o mais importante
documento alemão sobre procriações assistidas – limitou a utilização das técnicas
apenas aos casais casados e, excepcionalmente, aos casais não casados. O direito sueco
também só permite a adoção de técnicas de RA a um casal. Já na Itália, apesar de
inexistir legislação específica, a orientação é no sentido de inadmitir a
monoparentalidade, de acordo com as recomendações do Instituto Superiore di
Sanitá.[36]
Conclui-se que as técnicas de RA só devem ser utilizadas quando não houver nenhuma
outra opção para a realização do projeto parental, e não como forma alternativa de
reprodução, porque o direito à filiação está acima do direito à procriação.

2.5 DA IDENTIFICAÇÃO DO DOADOR DE GAMETAS

É conveniente que a identidade dos doadores de sêmen, óvulos ou embriões seja
revelada à pessoa fruto dessa concepção?
A Resolução nº 1.358/1992 do CFM, no Capítulo IV, que trata da doação de gametas ou
pré-embriões, dispõe que:
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3 - Obrigatoriamente será mantido o sigilo sobre a identidade dos doadores de gametas
e pré-embriões, assim como dos receptores. Em situações especiais, as informações
sobre doadores, por motivação médica, podem ser fornecidas exclusivamente para
médicos, resguardando-se a identidade civil do doador.

Assim, há a previsão de que sejam repassadas as informações sobre doadores para
médicos, a fim de que se resguarde a identidade do doador.
Para Maria Helena Diniz, o sigilo quanto à identidade do doador é uma das condições
jurídicas a que está vinculada essa modalidade de procriação humana, assim como em
relação ao receptor, sob pena de responsabilidade civil e criminal. A escolha do doador
caberá à clínica, que providenciará os registros alusivos à fertilização assistida.[37]
O anonimato não precisa ser absoluto e a criança ou o adolescente devem estar
preparados ou ter maturidade para conhecer a sua origem genética. Poderá ser revelado
ao filho que ele é fruto de procriação assistida. Caso este se interesse em conhecer a sua
origem, deve ser permitida a revelação de seus antecedentes genéticos, sem que haja a
apresentação da identidade do doador. Por fim, há a possibilidade de conhecer o doador
sem que haja o reconhecimento da filiação, como um direito da personalidade, não
gerando obrigação alimentar e direitos sucessórios.
A legislação sueca permite a quebra do anonimato do doador nas inseminações
artificiais, reconhecendo ao fruto da concepção o conhecimento de sua origem genética,
ainda que desvinculada de efeitos sucessórios.[38]
O direito espanhol admite também a revelação do doador do material fecundante, mas
exclui qualquer tipo de direito alimentar ou sucessório entre o indivíduo concebido e o
genitor biológico.[39]
O direito alemão proíbe o anonimato do doador, a chamada “barriga de aluguel”, bem
como a inseminação artificial com o esperma de homem já morto. Também é vedada a
procriação artificial para uniões informais e mulheres solteiras. Em caso de litígio,
prevalecerão, sempre, os interesses do menor.[40]
No Brasil, tramitam no Congresso Nacional alguns projetos de lei que permitem à
pessoa nascida por meio de RA saber a identidade de seu pai ou mãe biológicos, sem
gerar direitos de ordem sucessória, alimentar ou ainda de filiação.[41]
Gustavo Tepedino entende que, em se admitindo a procriação assistida como uma
modalidade autônoma em relação à filiação biológica e à filiação adotiva, uma vez
determinadas a paternidade e a maternidade de quem encomendou o material genético,
pouco importará a origem genética do esperma doado, não acarretando a doação
nenhum vínculo parental para o estabelecimento da filiação.[42]
Já Guilherme Calmon Nogueira da Gama entende que poderiam ser aplicadas
analogicamente as disposições pertinentes à adoção, em que há a proibição de repassar
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as informações acerca da natureza do vínculo de filiação, mas preservando dados quanto
aos pais biológicos e observando o procedimento administrativo ou judicial.[43]
Segundo Eduardo de Oliveira Leite,

[...] fica impossibilitada a propositura de ação de investigação de paternidade do doador
em face do filho, quer em decorrência do sigilo dominante nos bancos de esperma, quer
porque esta criança não é institucional, nem voluntariamente sua.
Ora, a doadora de óvulo, quando doa a um casal, está abdicando voluntariamente de sua
maternidade jurídica, da mesma forma como quem entrega uma criança para a adoção
está renunciando a todo e qualquer direito de filiação até aquele momento existente.
[44]

Dificilmente um filho gerado mediante o emprego da técnica de RA heteróloga terá
interesse em conhecer o seu pai ou sua mãe biológica, se cresceu em um ambiente
familiar com afeto e proteção.
Conclui-se que o direito de conhecer os pais biológicos é personalíssimo, imprescritível,
indisponível e irrenunciável. Porém, ainda que venha a conhecer sua identidade
genética, não poderá pleitear o reconhecimento de sua filiação, bem como requerer
alimentos e direitos sucessórios. Da mesma forma, a doação de gametas ou de embriões
não deve, em momento algum, gerar direitos aos doadores em relação à pessoa fruto da
RA.

2.6 DA DOAÇÃO DOS EMBRIÕES EXCEDENTES E DOS IMPEDIMENTOS
MATRIMONIAIS

A probabilidade de a mulher engravidar por meio das técnicas de reprodução assistida
na primeira tentativa é pequena[45], razão pela qual se produzem diversos embriões, a
fim de que o casal não precise submeter-se a outras sessões de coleta de gametas.
Dentre os embriões obtidos, alguns não são transferidos, porque se desenvolveram de
forma anormal, o que os torna inviáveis, ou, embora normais, ultrapassaram o número
recomendável para a implantação no útero, e não são implantados, de forma a evitar
gestação múltipla, que apresenta risco de aborto, parto precoce e outras complicações.
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Em 1992, o Conselho Federal de Medicina (CFM), por meio da Resolução nº 1.358,
determinou:

V - CRIOPRESERVAÇÃO DE GAMETAS OU PRÉ-EMBRIÕES
1 - As clínicas, centros ou serviços podem criopreservar espermatozóides, óvulos e préembriões.
2 - O número total de pré-embriões produzidos em laboratório será comunicado aos
pacientes, para que se decida quantos pré-embriões serão transferidos a fresco, devendo
o excedente ser criopreservado, não podendo ser descartado ou destruído.
3 - No momento da criopreservação, os cônjuges ou companheiros devem expressar sua
vontade, por escrito, quanto ao destino que será dado aos pré-embriões criopreservados,
em caso de divórcio, doenças graves ou de falecimento de um deles ou de ambos, e
quando desejam doá-los.

Como se verifica pelo trecho acima transcrito, a resolução não permite a destruição dos
embriões, mas autoriza outras destinações, como a doação a outros casais inférteis.
Em tópico anterior, foi abordada a questão da necessidade de identificação do doador de
gametas, tendo em vista que o conhecimento da identidade genética está diretamente
relacionado com os direitos da personalidade do concebido. Ressalte-se que o
conhecimento não está apto a gerar direitos de filiação, alimentares ou sucessórios.
Contudo, a questão dos impedimentos matrimoniais deve ser analisada.
O anonimato dos doadores, além de atentar contra a dignidade da criança, pode permitir
o estabelecimento de relações incestuosas. Imagine-se um casal que se apaixona, sendo
irmãos mas filhos socioafetivos de casais diferentes.
Em que pese, no Brasil, o incesto não seja punido criminalmente, se as duas pessoas
envolvidas forem capazes de consentir, os filhos oriundos desse relacionamento podem
nascer com deformidades e problemas congênitos graves.
Assim, reafirma-se a necessidade de conhecimento da origem genética, para que tais
situações sejam evitadas, como forma de preservação da prole de possíveis
deformidades, com fulcro no art. 41 do Estatuto da Criança e do Adolescente, no art.
1.626 do Código Civil e no princípio da paternidade responsável.

2.7 DA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL POST MORTEM
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Com a evolução da biotecnologia, surgiram inúmeras questões controvertidas, como a
possibilidade de inseminação artificial post mortem.
O art. 1.597 do Código Civil garante a presunção de paternidade ainda que a fecundação
homóloga seja realizada após a morte do marido.[46] Aplica-se analogicamente à união
estável tal presunção.
A Resolução nº. 1.358/1992 do Conselho Federal de Medicina dispõe:

V- Criopreservação de Gametas ou Pré-Embriões:
3- No momento da criopreservação, o cônjuges ou companheiros devem expressar sua
vontade, por escrito, quanto ao destino que será dado aos pré-embriões
criopreservados, em caso de divórcio, doenças graves ou de falecimento de um deles ou
de ambos, e quando desejam doá-los. (grifo nosso)

A inseminação artificial post mortem, ainda que autorizada, viola o princípio do melhor
interesse da criança, visto que esta não gozará da companhia do genitor falecido, daí
resultando transtornos psicológicos e sociais.
Além desse problema, existem as discussões acerca da sucessão oriunda de tal
procedimento. No âmbito do direito sucessório, os embriões in vitro não são nascituros,
porque não foram implantados no útero, tampouco prole eventual, porque já foram
concebidos. Portanto, são carecedores de capacidade jurídica passiva, conforme o art.
1.798 do Código Civil.
Parte da doutrina[47] entende que, embora os vínculos de filiação devam ser
estabelecidos, a inseminação post mortem não poderá gerar direitos de ordem
patrimonial, pois isso acarretaria problemas de ordem prática e infringiria os princípios
constitucionais da segurança jurídica e da irretroatividade.[48]
Para esses doutrinadores, tal solução jurídica não afetaria o principio da igualdade dos
filhos, consagrado na Constituição Federal, porquanto esse princípio preceitua que
sejam tratados igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. No caso das
inseminações post mortem, há uma absoluta disparidade com a concepção ordinária, que
ocorre antes da morte de um dos genitores.[49]
Entretanto acredita-se na possibilidade de sucessão testamentária como expressão de
última vontade em favor de prole eventual.
Nesse sentido, assevera Guilherme Calmon Nogueira da Gama:
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[...] a parte final do artigo 1.718, do Código de 1916, admite a disposição testamentária
em favor de prole eventual própria quando o testador, prevendo a possibilidade de vir a
falecer antes da concepção da criança, confecciona seu testamento referindo à prole dele
próprio – no Código Civil de 2002, o artigo 1.799, inciso I, admite o chamamento, na
sucessão testamentária, dos filhos ainda não concebidos de pessoas indicadas pelo
testador, desde que tais pessoas estejam vivas à época da abertura da sucessão.[50]

Juliane Fernandes Queiroz acredita que no testamento também deverá ser fixado prazo
de espera do nascimento dos embriões criopreservados.[51] A não fixação de prazo
levaria ao inconveniente de os demais herdeiros precisarem aguardar a abertura da
sucessão, tendo seus direitos violados.
Assim, entende-se que, quando da confecção do testamento, o autor deverá fixar prazo
de espera para o nascimento dos filhos, a fim de que estes tenham direito sucessório, o
qual deverá ser de no máximo dois anos, a contar da data de abertura da sucessão, por
aplicação analógica do § 4º do art. 1.800 do Código Civil.
Giselda Hironaka afirma que deve ser indicada no testamento “a doadora do óvulo, se
testador, ou o doador do espermatozóide, se testadora”[52].
Afastar os direitos sucessórios daquele concebido e gerado mediante fecundação
artificial post mortem viola, ainda mais, os princípios da dignidade humana e do melhor
interesse da criança, pois esta, já privada da convivência paterna, será preterida
economicamente, o que poderá prejudicar seu desenvolvimento.
Desse modo, conclui-se que o legislador, atento às necessidades sociais, poderia
normatizar no sentido de fixar lapso temporal para a concepção post mortem, e,
enquanto isso não acontecer, os direitos sucessórios do embrião não concebido
poderiam ser previstos em testamento.

3 DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA COMO PARADIGMA DA ORDEM
JURÍDICA

O princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1º, III, da Constituição
Federal, é fonte jurídico-positiva dos direitos fundamentais[53] e se inclui como um dos
objetivos fundamentais da República, tornando defeso à ciência avançar, sob qualquer
pretexto, suas fronteiras limitadoras. Esta deverá se pautar no mais amplo conceito do
que seja dignidade da pessoa humana.[54]
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O princípio da dignidade da pessoa humana deve ser estendido a toda criança que venha
a nascer através da biotecnologia. Ela deve dispor das condições indispensáveis para
nascer e viver em um ambiente familiar com afeto necessário para um desenvolvimento
físico, psíquico e sentimental adequado.
O bem-estar da criança deve estar acima de qualquer outro interesse, mesmo que esteja
em conflito com os interesses de seus pais biológicos ou afetivos.
Portanto, embora os direitos sexuais e reprodutivos sejam assegurados por meio de RA,
a elaboração de uma lei que venha a discipliná-la deve ater-se ao princípio da dignidade
humana e do melhor interesse da criança, sendo vedada a prática de atos atentatórios à
existência, às liberdades individuais e à inviolabilidade da pessoa humana.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao tratar da família e de suas formas de constituição, o art. 226, § 7º, da Constituição
Federal determinou que o planejamento familiar é de livre decisão do casal e deve ser
fundado nos princípios da dignidade humana e da paternidade responsável.
Após a Constituição Federal de 1988, a Lei nº. 9.263/1996 regulamentou o
planejamento familiar como acessível a qualquer cidadão, independentemente do estado
civil, com o fim de evitar a proliferação de famílias sem condições de dar assistência
material, moral e intelectual à prole.
O planejamento familiar de origem governamental é dotado de natureza promocional,
não coercitiva, e orientado por ações preventivas e educativas e por garantia de acesso
igualitário a informações, meios, métodos e técnicas disponíveis para a regulação da
fecundidade.
Disso se insere que as técnicas de reprodução humana assistida podem ser utilizadas
como recurso para a realização do projeto parental, sendo que a própria Lei nº.
9.263/1996 prevê expressamente essa possibilidade, contudo de forma responsável,
garantindo assim os direitos fundamentais dos menores.
Em que pese a proposta da RA seja de inegável relevância - combater a infertilidade e
proporcionar o nascimento de uma nova vida humana - dela decorrem inúmeros
conflitos jurídicos.
O avanço das técnicas de RA inovou os conceitos de paternidade e filiação. Nesse
diapasão, entende-se que, quando um homem consentir de forma livre e consciente na
inseminação de sua esposa ou companheira, em nenhum momento poderá contestá-la,
ainda que heteróloga; porém, se a mulher se utilizar da inseminação com sêmen de
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terceiro sem que haja o conhecimento de seu marido ou companheiro, poderão estes
contestá-la a qualquer tempo. Caso a fecundação com sêmem de terceiro tenha ocorrido
por erro, e decorrido tempo suficiente para estabelecimento de filiação socioafetiva, esta
deverá ser considerada e o pai não poderá se eximir da paternidade. Porém, ainda que o
filho queira o reconhecimento de sua filiação biológica, os deveres oriundos da filiação
socioafetiva deverão subsistir.
Quando houver desistência da utilização das técnicas de reprodução assistida,
independentemente de ser homóloga ou heteróloga, se a criança já tiver nascido, esta
deverá ser colocada em família substituta, e o casal deverá pagar uma indenização que
seja suficiente para a manutenção da criança até a maioridade ou término do curso
superior.
O diagnóstico genético pré-implantório é um procedimento admitido pelo CFM e é
importante para casais que apresentem patologias congênitas. Acredita-se que não haja
problema ético na escolha do sexo do embrião; entretanto, deve ser limitado, para que
não haja práticas eugênicas.
As famílias monoparentais foram reconhecidas pela Constituição Federal de 1988. A
men legis era institucionalizá-las para que gozassem dos mesmos direitos que as
famílias oriundas do matrimônio, e não estimular a criação de situações em que a
criança é privada do direito à filiação de um dos genitores.
Embora se reconheça que o ordenamento pátrio tenha dado liberdade quanto ao
planejamento familiar, há que ser considerado o direito indisponível da criança de ter
uma família e dois genitores, do que se infere que a RA só deve ser utilizada como
útimo recurso para realização do projeto parental e não como forma alternativa de
reprodução.
No que tange ao sigilo quanto à identidade do doador de gametas, inúmeros projetos de
lei tramitam no Brasil, entendendo-se que não deve ser absoluta, assim como já faz a
Resolução nº 1.358/1992 do CFM em seu Capítulo IV. Sugere-se a aplicação analógica
das disposições pertinentes à adoção, em que há a proibição de repassar as informações
acerca da natureza do vínculo de filiação, mas preservando dados quanto aos pais
biológicos, observando o procedimento administrativo ou judicial e ressaltando-se que
jamais o doador poderá sofrer o ônus oriundo do reconhecimento da paternidade.
Por fim, acredita-se que, em todo e qualquer litígio que envolva RA, a dignidade da
pessoa humana deverá funcionar como paradigma, pondo-se o bem-estar da criança
acima de qualquer outro interesse, mesmo que este esteja em conflito com os interesses
de seus pais biológicos ou afetivos, restando vedada a prática de atos atentatórios à
existência, às liberdades individuais e à inviolabilidade da pessoa humana.
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