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1 INTRODUÇÃO
A sociedade está em constante processo de construção e reconstrução de
direitos, disciplinados ou não pelo ordenamento jurídico, logo não se pode prender a
uma visão singular arraigada em preconceitos e desrespeito contra o ser humano,
impedindo-o de se realizar como pessoa e concretizar materialmente sua dignidade.
A família contemporânea é formada pelo afeto, pelo companheirismo, pela
solidariedade e pela ajuda mútua.
Mesmo antes da decisão do Supremo Tribunal Federal, que equiparou a
união homoafetiva à união estável, a atual Constituição Federal já havia previsto
outras entidades familiares, além daquela formada pelo casamento.
A jurisprudência pátria há mais de uma década já reconhece direitos as
uniões homoafetivas, fundamentando-se nos princípios constitucionais da dignidade
da pessoa humana, da igualdade, da liberdade e da afetividade.
Pretende-se analisar a possibilidade de casais homoafetivos realizarem o
projeto parental por meio da adoção e da reprodução humana assistida, ponderando
os efeitos jurídicos e sociais que decorrem desta concretização, com fundamento no
princípio da dignidade da pessoa humana, no exercício da paternidade responsável
e no princípio do melhor interesse da criança.
O cerne de toda essa discussão decorre da falta de legislação acerca do
tema, envolto de preconceito social com relação à possibilidade de os casais
homoafetivos realizarem o projeto parental e das dificuldades quanto ao registro da
criança e dos direitos e deveres que decorrem dessa paternidade/maternidade e na
preservação dos direitos da personalidade dessas crianças.
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O tema é controvertido e necessita de uma análise mais profunda com base
nos princípios constitucionais. Para tanto, será utilizado o método teórico, com o
intuito de fundamentar as posições adotadas.
Por fim, a pesquisa justifica-se por ser relevante o tema, tanto para a
sociedade como para a comunidade científica, abordando a intervenção do Estado
na implementação da regulamentação da realização do planejamento familiar, no
exercício da paternidade responsável e na proteção dos direitos da personalidade da
criança.

2 DA REALIZAÇÃO DO PROJETO HOMOPARENTAL

O direito ao planejamento familiar está disciplinado no § 7º do art. 226 da
Constituição Federal, na Lei n. 9.263/1996, no § 2º do art. 1.565 do Código Civil e
poderá ser exercido de forma livre desde que observado os princípios da dignidade
da pessoa humana e da paternidade responsável. Acrescente-se que para a
realização deste independe do estado civil e da orientação sexual. A Lei supra citada
dispôs ainda em seu art. 9º que para o exercício daquele, serão oferecidos todos os
métodos de reprodução humana assistida.
Ressalte-se ainda que o planejamento familiar é um direito fundamental e
personalíssimo do cidadão e qualquer prática que o dificulte será uma afronta à
dignidade humana e consequentemente à Constituição Federal.
Portanto,

o

planejamento

familiar,

quando

associado

à

paternidade

responsável, beneficia as crianças, na medida em que os pais proporcionam a
devida assistência moral, afetiva, intelectual, material, espiritual, bem como a
orientação sexual à criança1.
A partir da decisão da ADPF n. 132 e da ADI n. 4.277 pelo Supremo Tribunal
Federal, equiparou-se a união homoafetiva à união estável, deixando de ser a
diversidade de sexo um requisito para a caracterização da união estável.
Para a efetivação do projeto parental, faz-se necessário a criação de
políticas públicas que não foquem apenas na natalidade e na possibilidade de
assistência aos filhos, mas para uma modificação cultural, com programas globais
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de ação para quaisquer entidades familiares, enfocando a importância do exercício
da paternidade responsável.
Atualmente, a realização do projeto parental das famílias homoafetivas é uma
realidade social e o reconhecimento do direito dos homossexuais de serem pais
decorre da adoção de valores e concepções do momento social, histórico e cultural
atual, como forma do reconhecimento das diferenças, revitalizando assim dois
pilares básicos: “ a garantia do acesso à justiça e a obtenção da justiça real”2.
A Declaração Universal dos Direitos do Homem3 em seu art. 16, dispõe que
tanto homens quanto mulheres, desde que na idade adequada ao casamento, têm o
direito de casar e constituir uma família, independentemente da orientação sexual.
Logo, negar a um casal homossexual tal direito afronta o princípio da
dignidade da pessoa humana.
A realização do projeto homoparental pode decorrer não só da filiação
biológica, mas também da socioafetiva, que pode decorrer da adoção ou da
reprodução humana assistida, tema polêmico que desafia o legislador a reformular o
conceito de filiação.
Luiz Carlos de Barros Figueirêdo salienta que não existe nenhuma lei no país
que vede ou restrinja o direito do homossexual de adotar, até porque seria
inconstitucional, sem falar que impedir o projeto parental materializa erro de
percepção da realidade, na medida em que homens e mulheres homossexuais
também podem gerar filhos biológicos4.
O pesquisador Ricardo de Souza Vieira do Instituto de Psicologia da
Universidade de São Paulo revela que crianças criadas por pais homossexuais não
tem prejuízo psicológico, pois a função psíquica materna e paterna pode ser
exercida por duas pessoas do mesmo sexo, e também, a estrutura familiar desta
criança não está vinculada a orientação sexual dos pais.5
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Estudos de pesquisadores europeus e americanos também comprovam que o
desenvolvimento psicológico de crianças criadas por pais homossexuais é
semelhante ao dos infantes criados por duas pessoas de sexo diferente 6.
Deve-se afastar o preconceito de que os homossexuais levam uma vida em
desacordo com os padrões de normalidade aceitos socialmente e que tal fato pode
alterar o desenvolvimento psicológico e social de uma criança. Essas opiniões são
infundadas, uma vez que se baseiam em estereótipos existentes na sociedade.
Frise-se que a promiscuidade independe da orientação sexual.
A Academia Americana de Pediatria já se manifestou também publicamente
em prol da adoção por indivíduo ou par homossexual7.
Não procede a afirmação de dano psíquico em potencial por ausência de
referências comportamentais, pois não é a orientação sexual dos pais que influencia
na determinação do bom desenvolvimento infantil, e sim na qualidade da relação
que os pais estabelecem com seus filhos.8
Outro óbice para a realização da paternidade ou da maternidade de casais
homoafetivos ocorre no momento do registro do filho, ou seja, como constar o nome
de duas pessoas do mesmo sexo, sem dar margem para que a criança sofra
discriminação ou preconceito. Há quem defenda até mesmo a alteração na Lei de
Registros Públicos, excluindo os termos “pai” e “mãe” e substituindo-os pela
expressão “filho de fulano e de beltrano,”9 possibilitando que a criança tenha os seus
direitos resguardados em relação àqueles que idealizaram o projeto parental.
Diante das situações acima expostas, devem prevalecer o princípio do melhor
interesse da criança, em consonância com os demais princípios constitucionais já
elencados, para o deslinde da questão.

2.1 DA ADOÇÃO
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A Lei n. 12.010, de 3 de agosto de 2009, trouxe importantes alterações ao
Código Civil e ao Estatuto da Criança e do Adolescente quanto ao instituto da
adoção.
Contudo, deixou de disciplinar a adoção por casais homossexuais de forma
específica, dispondo apenas que pessoas solteiras, casadas ou que vivam em união
estável poderiam adotar.
A ausência de previsão não obstou todavia, que o Poder Judiciário
autorizasse a adoção homoparental10.
Ressalte-se que a decisão do STF pôs fim as controvérsias da possibilidade
de pessoas com orientação sexual diversa da hetero adotar, quando reconheceu os
efeitos da união estável para a união homoafetiva.
Acerca do tema o Ministro João Otávio de Noronha se manifestou em um
julgamento do STJ, de um casal de mulheres que obteve o direito de adotar:
(...) a lei não proíbe, ela garante o direito tanto entre os
homoafetivos, como entre os heteros. Apenas lhes assegura um
direito, não há vedação. Não há nenhum dispositivo que proíba, até
porque uma pessoa solteira pode adotar. Então, não estamos aqui
violando nenhuma disposição legal, mas contribuindo em um espaço,
em um vácuo a ser preenchido ante a ausência de norma, daí a força
criadora da jurisprudência. É exatamente nesse espaço que estamos
atuando. Não estamos violando nenhum dispositivo. O Código Civil
garante: homem ou mulher, casados podem.
Mas não diz que é vedado em momento algum. Então, é preciso
entender normas de garantia e diferenciá-las de norma de proibição.
E não há nenhuma norma de proibição (...)11

Os requisitos são os mesmos para qualquer casal, independente da
orientação sexual e estão previstos no art. 1.619 do Código Civil e no art. 42 do
Estatuto da Criança e do Adolescente.
Após o preenchimento dos requisitos, da avaliação de uma equipe
multidisciplinar e do cumprimento do estágio de convivência é que poderá ser
concedida a adoção.
Ressalta-se que a expressão melhor interesse do menor significa que o
menor deve ter uma família que lhe propicie condições mínimas de desenvolvimento
10
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e crescimento, devendo este vínculo ser formado com base no afeto e no exercício
da paternidade responsável.
Hodiernamente, não tem respaldo a afirmação de que filhos de um casal
homoafetivo teriam a mesma orientação sexual, já que a maioria dos homossexuais
de hoje advém de famílias heterossexuais. O que é imprescindível no
desenvolvimento do menor é que este se identifique com uma figura que lhe dê
carinho, apoio e educação12.
Acerca do tema, Maria Berenice Dias assevera que a adoção não pode estar
condicionada à preferência sexual ou à realidade familiar do adotante, sob pena de
infringir-se o princípio da dignidade da pessoa humana que engloba o princípio da
igualdade e a vedação de tratamento discriminatório de qualquer ordem13.
Para a psicóloga e advogada Tereza Maria Costa, que atuou na Vara da
Infância e Juventude de Juiz de Fora, Minas Gerais, por mais de 10 anos, não há
nenhum estudo que comprove que crianças criadas por pais gays apresentam
tendência à homossexualidade. A orientação sexual está mais interligada a questões
biológicas do que propriamente ao meio em que a pessoa vive. Afirma a autora que,
“Com todo o preconceito que existe, tenho certeza de que se alguém pudesse optar
escolheria ser hétero”.14
Estudos especializados não apontam nenhum inconveniente quanto à adoção
de crianças por casais homossexuais; o que importa é a qualidade do vínculo e do
afeto que permeiam o seio familiar em que serão inseridas.15
É hora de abandonar de vez preconceitos e atitudes hipócritas desprovidas de
base científica, adotando-se uma postura firme de defesa da prioridade que deve ser
assegurada pela Constituição Federal aos direitos das crianças e dos adolescentes
(art. 227 da CF).
Observa-se que o preconceito trata-se de uma questão cultural: realiza-se um
pré-julgamento por meio de uma avaliação e valoração pessoal, existindo ou não
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contato com a pessoa avaliada. Uma criança não nasce com preconceito; este
advém de sua criação e da cultura em que está sendo exercida no meio social.16
Todavia, a única forma de se barrar uma adoção realizada por um casal
homoafetivo seria provar que não está presente no caso concreto as reais
vantagens para o adotado.
Destarte, para que o menor tenha uma nova chance de convivência em
família, faz-se necessário que os adotantes homossexuais comprovem a
estabilidade familiar, atendendo ao princípio do melhor interesse da criança.
Assim, todas as entidades familiares podem adotar, independentemente da
orientação sexual, desde que comprovem condições de exercer a paternidade
responsável.
Acrescente-se que, em geral, esses casais são menos exigentes que os
hétero na escolha da criança a ser adotada, e impossibilitá-los de assumir uma
criança abandonada significa torná-la ainda mais vulnerável do que já está.
Maria Elisa F. Barroso D’elia e Otávio Augusto Moreira entendem que “a
sociedade está percebendo que a adoção por casais homossexuais, além de
garantir o exercício dos direitos civis dos homossexuais, permite que crianças e
adolescentes abandonados pelas suas famílias naturais tenham a oportunidade de
existir dignamente, vivendo em família (...)”17
Assim, cabe aos operadores do Direito aplicar a Lei da adoção sem as
restrições do preconceito para que o casal homoafetivo realize seu projeto parental e
que crianças abandonadas tenham a chance de serem acolhidas no seio de uma
outra família que não a biológica, desde que preservado o princípio do melhor
interesse.

2.2 DA REPRODUÇÃO HUMANA ASSISTIDA

A evolução das técnicas de produção assistida a partir do século XX trouxe à
tona diversas discussões jurídicas, bem como a possibilidade não só da realização
do projeto parental por casais com problemas de fecundidade, mas também por
casais homoafetivos.
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Ressalte-se que a atual Constituição Federal silenciou ao tratar do
planejamento familiar quanto à utilização de técnicas de reprodução assistida na
realização do projeto parental, mas é evidente que, se há a garantia da formação de
uma família por métodos naturais, deve-se reconhecer o direito daqueles que optem
por procriar utilizando-se dessas técnicas.
Já a Lei n. 9.263/2006 autorizou, em seu art. 9º, que, para o exercício do
direito ao planejamento familiar, serão oferecidos todos os métodos de reprodução
assistida. Enquanto que o Código Civil apenas tratou do tema no art. 1.597, para
disciplinar a presunção de paternidade.
As técnicas de reprodução assistida também foram permitidas aos casais
homoafetivas conforme a Resolução n. 1.957/2010 do Conselho Federal de
Medicina.
Tais técnicas permitem a fecundação humana, por meio da manipulação de
gametas e embriões, com o objetivo de propiciar o nascimento de um novo ser.18
Das técnicas disponíveis que poderão ser utilizadas na realização do projeto
homoparental, as de maior destaque são a inseminação artificial, a fertilização in
vitro e a maternidade substitutiva. A primeira é obtida sem que haja um
relacionamento sexual, por meio de recursos mecânicos, com a introdução do
sêmen no útero feminino. Poderá ser homóloga, quando o material genético utilizado
é do casal ou heteróloga que é aquela realizada com o material genético de um
terceiro, alheio ao relacionamento do casal.19
Já a fertilização in vitro trata-se do método em que a própria fertilização é
realizada em laboratório e ocorre após a transferência do embrião ao útero materno.
Deverá ser utilizada quando houver esgotado o emprego das outras técnicas, porque
é mais invasiva que as demais.20
O emprego de reprodução assistida na realização do projeto parental é tema
polêmico, pois interfere diretamente no processo natural da pessoa, desafiando o
legislador a reformular conceitos jurídicos já existentes, principalmente quando se
trata de relacionamentos homoafetivos.
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Porém, apesar de inúmeros projetos de lei que se referem a essas técnicas
estarem em trâmite no Congresso Nacional, não existe nenhuma lei que
regulamente o seu emprego, sendo a única normatização emitida pelo CFM, por
meio da Resolução n. 1.957/2010, que dispõe acerca das normas éticas na
utilização destas.
Para os casais homoafetivos que optem pelas técnicas de reprodução
assistida para a realização do projeto parental, não resta outra alternativa senão a
utilização da inseminação artificial heteróloga e da maternidade substitutiva.
Os casais do sexo feminino necessitarão da doação de sêmen, enquanto os
do sexo masculino além da doação de óvulo, a cessão de um útero.
A doação de óvulo ou sêmen ou a adoção de embriões devem ser
realizadas segundo a Resolução n. 1.957/2010 do Conselho Federal de Medicina,
sem nenhum fim lucrativo. Deve ser ainda mantido o sigilo de identidade do doador.
Os casais homoafetivos poderão também adotar embriões de outros casais.
Para que seja realizada a adoção, deve haver o consentimento expresso dos
responsáveis pelo material genético e dos beneficiários.
A cessão de útero pode ser utilizada segundo a Resolução n. 1.957/2010 do
CFM, desde que haja parentesco até o segundo grau, ou por uma terceira pessoa
autorizada pelo mesmo, sem fins lucrativos.
Mas nem sempre o casal homoafetivo recebe o apoio de familiares que se
disponibilizem a realizar esse ato com fim altruístico; não restando, pois, outra
possibilidade senão a de recorrer à cessão de útero, o que nesse caso deveria ser
permitido pelo CFM, porquanto a gestante está cedendo apenas o “invólucro” para
que o feto se desenvolva e esse casal possa realizar o seu projeto parental.
Assim, a eventual remuneração não seria o pagamento pelo bebê, mas uma
indenização pelo tempo e cuidados dispensados durante a gravidez, pelos
inconvenientes hormonais, pelos deslocamentos a fim de implantar o embrião, pelo
parto, pós-parto etc.21
Cite-se, como exemplo, o caso dos cantores Elton John e Rick Martin, que
se utilizaram da “barriga de aluguel” para realização do projeto parental.22
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Antes da decisão do STF, o fruto da reprodução assistida só poderia ser
legalmente reconhecido por ambos(as) os(as) companheiros(as) por meio de
autorização judicial, ainda que filho biológico fosse de um deles; contudo, hoje, com
o reconhecimento desse tipo de união, os institutos jurídicos serão redefinidos.
O próprio registro de nascimento da criança de casais homoafetivos gera
controvérsias em nosso ordenamento jurídico, uma vez que a Lei de Registros
Públicos solicita a especificação de pai e mãe, avós paternos e maternos. Tal
problema poderia ser solucionado e não geraria preconceito se fossem utilizadas as
expressões “filho de” e “tendo como avós”.
Ademais, deixar essa criança registrada com o nome de apenas um (a) dos
(as) companheiros (as) prejudicaria aquela, porquanto antes de pleitear qualquer
direito teria que provar a filiação biológica ou socioafetiva, confrontando assim com o
melhor interesse do menor e os direitos da personalidade da criança.
O caso mais recente foi noticiado na imprensa brasileira, em que a menina
Maria Tereza, idealizada e projetada pelos dois pais, Wilson e Mailton Albuquerque,
que inclusive já são casados civilmente, utilizaram-se de maternidade substitutiva
para a realização do projeto parental deles. A prima de Mailton doou o óvulo, que foi
fecundado com seu sêmen.23
A dupla paternidade da menina foi autorizada pelo juiz da vara de família do
Estado de Pernambuco, o mesmo que celebrou o casamento civil do casal e
destacou a adversidade do caso, pois o registro ocorreu de forma administrativa,
diretamente no cartório, não sendo necessário que houvesse nenhum processo
judicial para o registro.24
Trata-se de decisão recente, na qual no assento civil dessa criança
constaram a expressão “filiação” e em seguida o nome dos dois pais, que já
planejam aumentar a família, agora com o sêmen de Wilson, contanto novamente
com a ajuda de outra parente.25
Saliente-se que está criança, fruto de muito afeto, ao contrário do que muitos
pensam, poderá sim ter seus direitos da personalidade reguardados, principalmente
no que tange à convivência familiar saudável.
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Segundo Vera Lúcia Raposo, crianças geradas por meio de técnicas de
reprodução assistida e até com auxílio da maternidade de substituição terão a
certeza de que foram muito desejadas. E nunca padecerão dos traumas psicológicos
dos “filhos acidentais”.26
Não existe prova científica de que um casal heterossexual possa criar
melhor uma criança do que um casal homossexual; se assim fosse, grande parte
dos problemas enfrentados hoje por falta de estrutura familiar estariam resolvidos,
pois a maioria advém de famílias heterossexuais.
Pode ocorrer também a hipótese de uma das companheiras que anuiu com
o emprego da reprodução assistida heteróloga na outra se recusar a assumir o filho
oriundo dessa concepção. Contudo, se ocorreu o consentimento de forma livre e
consciente, não poderá se escusar da maternidade, nem das obrigações advindas
desta.
Outro caso que fez parte dos notíciarios foi o de duas mulheres que viviam
em união estável e decidiram por realizar o projeto parental. Uma doou o óvulo para
que pudesse ser concebido pelo sêmen de doador anônimo e fosse transferido para
a outra companheira. O sucesso do procedimento gerou um filho. 27
As duas são protagonistas de uma disputa judicial pela criança, em
decorrência de que houve a ruptura do vínculo e a ex-companheira que deu à luz
passou a negar à outra o exercício do direito de visitação, cometendo, assim,
alienação parental.28
É impar observar que em ambos os casos serão pais ou mães aqueles que
idealizaram e realizaram o projeto parental, independentemente de qualquer acordo
de vontades entre as partes, pois o direito à paternidade/maternidade é fundamental
e personalíssimo do sujeito, sendo, portanto, irrenunciável.
Por sua vez, segundo o §2º do art. 1.583 do CC, a guarda unilateral dessa
criança poderá ser atribuída à genitora que revele melhores condições de exercê-la,
ou seja, que possa proporcionar a essa criança a devida assistência.
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Já se uma das companheiras se utilizar da inseminação com sêmen de
terceiro, sem que haja o conhecimento da outra, esta não terá nenhuma obrigação
perante a criança.
Na hipótese de o casal homoafetivo do sexo masculino abandonar o embrião
implantado no útero de outrem ou a criança após o nascimento, 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 assistência a criança; caso contrário, esta deverá ser entregue
para adoção.29
Em caso de abandono da criança fruto de reprodução assistida, esta deverá
ser encaminhada a uma família substituta e o casal homoafetivo deverá ser
responsabilizado civilmente, ou seja, pagar alimentos à criança até a maioridade ou
término do curso superior, bem como indenizar por danos morais a criança que foi
abandonada, resguardando assim os direitos da personalidade da criança.
Outro aspecto controvertido é o diagnóstico genético pré-implantório, que
consiste no procedimento aceito pelo CFM, já que elimina o risco de transmissão de
alguma patologia genética e não pode ser confundido com eugenia.30
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 planejou o nascimento de
filhos com surdez31, ou seja, manipulou os embriões que eram normais para
nascerem surdos.
As técnicas de reprodução assistida devem ser utilizadas para o bem-estar
do ser humano, preservando assim os direitos da personalidade, e não com o intuito
de limitar as chances de uma vida saudável.32
Também a inseminação artificial post mortem, ainda que autorizada, viola o
29
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princípio do melhor interesse da criança, visto que esta não gozará da companhia do
genitor falecido, daí resultando transtornos psicológicos e sociais.33
Além desse problema, existem as discussões acerca da sucessão oriunda
de tal procedimento. Parte da doutrina34 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.35
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 o filho já foi privado da convivência
paterna e será preterido economicamente, o que poderia prejudicar ainda mais o seu
desenvolvimento.
Desse modo, o legislador, atento às necessidades sociais, poderia
normatizar no sentido de fixar um lapso temporal para a concepção post mortem, e,
enquanto isso não acontecer, os direitos sucessórios do embrião não concebido
poderiam ser previstos em um testamento.36
É inegável que não há nenhuma preocupação em regulamentar as situações
acima expostas, em decorrência do preconceito, deixando-as a cargo da
jurisprudência, que irá recorrer aos princípios da dignidade da pessoa humana, da
liberdade sexual, do planejamento familiar, do exercício da paternidade responsável,
do melhor interesse da criança, dentre outros, para fundamentar a concessão dos
direitos acima elencados.

3 DOS DIREITOS E DEVERES DOS PAIS ORIUNDOS DO EXERCÍCIO DA
PATERNIDADE RESPONSÁVEL
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Pode-se conceituar a paternidade responsável como a obrigação que os
pais têm de prover a assistência moral, afetiva, intelectual, material, espiritual e
também a orientação sexual dos filhos.
Em 1959, a UNICEF, na Declaração Universal dos Direitos das Crianças,
elencou os direitos da criança.37 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 somente assim todos os princípios fundamentais, como a vida, a saúde, a
dignidade da pessoa humana e a filiação serão respeitados.
Vera Lucia da Silva Sapko afirma que “ninguém é obrigado a gerar um outro
ser humano, embora a opção pela realização do projeto parental traga
responsabilidades

e

deveres

àqueles

que

decidem

pela

paternidade

ou

maternidade”.38
Quando o casal homoafetivo decide realizar o projeto parental, o faz de
forma consciente, em decorrência até dos preconceitos que sofreu, diferentemente
dos casais heterossexuais.
Assim, espera-se dos pais, independentemente de sua orientação sexual, o
exercício da paternidade responsável e qualquer conflito advindo da família
contemporânea deve ser solucionado com base nos princípios da dignidade da
pessoa humana, do exercício da paternidade responsável, da afetividade e do
melhor interesse do menor.

4 DA PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DA CRIANÇA
ENVOLVIDA

Hodiernamente qualquer conflito advindo da família contemporânea deve ser
solucionado com base nos princípios da dignidade da pessoa humana, do exercício
da paternidade responsável, da afetividade e do melhor interesse do menor.
A criança e o adolescente gozam de proteção especial na atual Constituição
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Federal, em decorrência de terem alcançado a condição de sujeitos de direitos
fundamentais, devendo ser-lhes garantida uma vida digna, livre de violência, bem
como a preservação da integridade física e psicológica, para que possam
desenvolver de forma saudável a personalidade.
Essa especial proteção conferida à criança e ao adolescente tem como
fundamento o princípio da dignidade da pessoa humana previsto no art. 1º, inciso III,
do texto constitucional.
O princípio da dignidade da pessoa humana consiste na consciência que o
ser humano tem de seu próprio valor39 ou, ainda, a convicção de que cada ser
humano tem um lugar destinado na sociedade, o que lhe é garantido pelo direito.40
Como preceitua a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu artigo
1º, toda a pessoa nasce livre e igual em dignidade e direitos. E tal dignidade é
inerente à pessoa e não comporta qualquer limitação ou diferenças em qualquer
fase do seu desenvolvimento.
A dignidade possui assim caráter normativo, justamente pelo fato de ter sido
elevada

a

princípio

fundamental,

caracterizando-se

também

como

valor

fundamental.41
Do princípio supracitado decorre o direito segundo o qual todo ser humano
deve ser respeitado em sua integridade física, psicológica e espiritual, assegurandose assim os direitos da personalidade. Estes se apresentam como um conteúdo
mínimo e imprescindível da esfera jurídica de cada pessoa.42
No Direito de Família o princípio da dignidade da pessoa humana, se
concretiza a partir do momento em que os entes familiares colaboram para o
desenvolvimento da personalidade de cada membro, evitando a prática de qualquer
tipo de violência no seio familiar.
Em 20 de novembro de 1989, foi aprovada pela ONU a Convenção acerca
dos Direitos da Criança, que regulamentou a necessidade de se conceder à criança
uma proteção especial para o adequado desenvolvimento de sua personalidade em
um ambiente familiar em que predominem o afeto, o respeito e a dignidade. Tal
instrumento internacional foi ratificado pelo Brasil por meio do Decreto n. 99.710, de
39
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21 de novembro de 1990.
O princípio do melhor interesse do menor caracteriza-se pela valorização da
condição de vulnerabilidade do infante, sendo dever do Estado, da família e da
sociedade amparar a criança e o adolescente em seu desenvolvimento.
É inequívoco que a criança e o adolescente sejam também titulares dos
direitos da personalidade, os quais, segundo Rubens Limongi França, seriam as
“faculdades jurídicas cujo objeto são os diversos aspectos da própria pessoa do
sujeito, bem assim as suas emanações e prolongamentos”43.
Ressalte-se que o art. 15 do ECA, a liberdade, o respeito e a dignidade são
introduzidos como a base para o desenvolvimento dos menores como sujeitos de
direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis ordinárias.
Tânia da Silva Pereira denomina-os de “trilogia da proteção integral”, acrescentando
que “não se pode afastar do universo de crianças e dos jovens o reconhecimento
dos direitos da personalidade”44.
Saliente-se que os desdobramentos do direito à liberdade, ao respeito e à
dignidade, previstos nos arts. 16 a 18 do ECA, também correspondem aos direitos
da personalidade do menor, porquanto tutelam a integridade física e psíquica, a
honra, a imagem, a liberdade de escolha, a dignidade sexual, o direito de a criança e
o adolescente desenvolverem a personalidade, dentre outros.
Acrescente-se, ainda, o art. 5º que reforça o princípio de que “nenhuma
criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão”.
Outrossim, no âmbito da Convenção acerca dos Direitos da Criança, é
assegurado às crianças e aos adolescentes o direito de se desenvolverem no
aspecto físico, mental, espiritual, moral e social (art. 27), livres, portanto, de violência
física ou psíquica, abuso ou tratamento negligente, maus-tratos ou exploração (art.
19).
A Convenção Americana de Direitos Humanos, também conhecida como
Pacto de San José da Costa Rica, em vigor desde 18 de julho de 1979 45, assegura,
em seu art. 17, a proteção da família como elemento natural e fundamental da
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sociedade. No art. 19, essa proteção é estendida à criança, em razão de sua
condição de vulnerável, atribuindo-se à sociedade, ao Estado e à família o dever de
zelar pelo infante.
No que se refere à integridade psicofísica da pessoa humana, a Convenção
Americana é o instrumento internacional mais completo, pois prevê em seu art. 5º, n.
1, que “toda pessoa tem o direito de que se respeite sua integridade física, psíquica
e moral”. Posteriormente, no número seguinte, repete que “ninguém deve ser
submetido a torturas, nem a penas ou tratos cruéis, desumanos ou degradantes”.
Os direitos à convivência familiar e à intimidade da vida privada também são
direitos da personalidade das crianças, cabendo ao Estado proporcionar e tutelar da
mesma forma as crianças oriundas da realização do projeto homoparental ou não.
Acrescente-se que o ECA reconhece a importância do direito à convivência
familiar e à vida privada. Constam do art. 100, parágrafo único, os princípios que
devem ser adotados ao se aplicar medidas de proteção a crianças ou a
adolescentes que tenham seus direitos violados, como o da intervenção mínima (inc.
VII) e o da prevalência da família (inc. X).
Contudo, a intimidade familiar não é absoluta. Sempre que a criança ou
adolescente tiverem seus direitos violados por seus próprios pais ou responsáveis
na realização do projeto parental, admite-se a imediata intervenção estatal para
tutelar a integridade psicofísica da vítima.
À luz da Constituição Federal, dos tratados internacionais e do princípio da
dignidade da pessoa humana, a criança e o adolescente são titulares dos direitos da
personalidade, devendo lhes ser assegurada a proteção integral, ou seja, o melhor
interesse, a fim de que tenham uma vida com liberdade, respeito e dignidade, sendo
responsabilidade dos pais, do Estado e da sociedade no exercício de tais direitos.
5 CONCLUSÃO
A união de pessoas do mesmo sexo é uma realidade que não pode ser
ignorada e que merece a tutela jurídica, em decorrência dos princípios da dignidade
da pessoa humana, da isonomia, da solidariedade, da liberdade e da afetividade.
O direito ao planejamento familiar deve ser assegurado a qualquer cidadão,
independentemente do seu estado civil e orientação sexual, sob pena de afrontar-se
o princípio da dignidade e inviabilizar a realização do ser humano como pessoa.
Nesse sentido, a atual Constituição Federal definiu a família como uma

instituição plural e reconheceu outras entidades familiares, que preencham os
requisitos da afetividade, da continuidade e da ostensibilidade.
Foi com as decisões da ADPF n. 132 e da ADI n. 4.277, pelo STF, que houve
o reconhecimento da união homoafetiva, ou seja, havendo prova de que o
relacionamento homossexual é duradouro, público e contínuo, será equiparado à
união estável, assegurando-se, assim, o direito ao planejamento familiar, bem como
os demais direitos previstos no ordenamento jurídico.
Trata-se de entendimento discriminatório considerar que pais homossexuais
prejudicam o desenvolvimento psicológico e sexual de seus filhos, fato esse
comprovado por meio de pesquisas. É importante que o menor, em seu
desenvolvimento, tenha a assistência moral, afetiva, intelectual, material, espiritual e
a orientação sexual resguardadas.
Logo, qualquer entidade familiar deve ter o direito à realização do projeto
parental, desde que o faça de forma consciente e responsável.
Hodiernamente, para a realização do projeto homoparental, faz-se necessário
recorrer à adoção ou às técnicas de reprodução assistida. A adoção por casais
homoafetivos segue os mesmos requisitos exigidos dos casais heterosexuais,
atendendo assim ao princípio do melhor interesse da criança.
É importante que o Poder Judiciário, despido de preconceitos e primando pelo
melhor interesse da criança, conceda a adoção a casais homoafetivos, para que
estes, quando se submetam ao processo de habilitação, não venham a omitir sua
orientação sexual, bem como um possível relacionamento, com o receio de não
conseguirem seu intento, prejudicando assim o adotado.
A adoção de embriões é outra opção permitida pela Resolução n. 1.957/2010
do Conselho Federal de Medicina, desde que haja a autorização expressa do casal
detentor do material genético e dos receptores.
Pode ainda o casal homoafetivo recorrer às técnicas de reprodução assistida
utilizando material genético próprio ou à doação de sêmen ou de óvulo de outrem,
desde que não haja remuneração.
Os casais homoafetivos do sexo masculino não terão outra opção senão
recorrer à doação de óvulo e à maternidade substitutiva, sendo que esta poderá ser
concretizada por uma mulher que tenha parentesco até o segundo grau ou por uma
terceira, desde que haja autorização do CFM.
Muitas vezes esses casais não conseguem o apoio dos familiares e acabam

recorrendo à cessão de útero para a realização do projeto parental, o que deveria
ser permitido, uma vez que a mãe gestacional receberia apenas uma indenização
pelo tempo, cuidados dispensados, inconvenientes da gravidez, parto e pós-parto.
Quando houver inseminação artificial heteróloga em uma das companheiras
com a anuência da outra, o arrependimento desta não ilidirá a paternidade, ou seja,
ela será obrigada a prover a assistência à criança; se não houver autorização, esta
só terá direitos perante aquela que foi inseminada. Já na hipótese de o casal
homoafetivo do sexo masculino abandonar o embrião implantado em útero de
terceira pessoa ou a criança após o nascimento, decorrem duas situações: se o
material genético não pertencer à mãe gestacional, esta não terá obrigações perante
o bebê, devendo ser a criança encaminhada a uma família substituta; mas, se o
material genético também lhe pertencer, o bebê poderá ficar com a mãe de
substituição, desde que ela tenha condições de exercer a paternidade responsável.
O casal homoafetivo deverá ficar responsável pelo pagamento de alimentos à
criança até a maioridade ou o término do curso superior, bem como pelo pagamento
de danos morais para a criança que foi abandonada.
Em relação à manipulação genética, esta só deve ser utilizada para afastar
doenças congênitas e não o para aprimoramento da raça ou para a prática de
“eugenia às avessas”.
Quanto à inseminação post mortem, ainda que autorizada, infringe o princípio
da proteção integral e do melhor interesse da criança, pois esta, desde o
nascimento, é privada da convivência familiar com ambos os pais, resultando
transtornos de ordem psíquica e social.
A inseminação artificial post mortem gera direitos de ordem pessoal e
patrimonial, ou seja, a criança terá direito ao reconhecimento de sua origem genética
e à herança. Afastar os direitos sucessórios do que foi concebido por essa técnica
após a morte de seu genitor violaria, ainda mais, os princípios da dignidade humana
e do melhor interesse da criança, que já foi privada da convivência paterna.
O registro de filhos gerados por técnicas de reprodução humana assistida de
casais homoafetivos depende de autorização judicial para que conste o nome de
ambos(as) os(as) companheiros(as), ainda que a criança contenha material genético
de algum deles.
O Poder Judiciário não pode se render a preconceitos quando do
reconhecimento da união homoafetiva como entidade familiar, tampouco inviabilizar

a realização do projeto parental por meio da adoção de menores abandonados, de
embriões ou dos frutos das técnicas de reprodução humana assistida; caso
contrário, estar-se-ia desrespeitando o princípio da dignidade da pessoa humana.
Portanto, caberá ao Poder Judiciário, enquanto não existir lei, solucionar os
conflitos quando da realização do projeto homoparental, fundamentando-se nos
princípios da dignidade da pessoa humana, no exercício da paternidade responsável
e no melhor interesse da criança, preservando assim os direitos da personalidade
dessas crianças.
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