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RESUMO 

 

O estudo pretende analisar através do método teórico a reprodução humana assistida, 

destacando a técnica de inseminação artificial heteróloga, no qual a genitora opta pela 

produção independente e a constituição da família monoparental, versando também sobre as 

modificações decorrentes desta técnica no âmbito do direito familiar, bem como sobre a 

autonomia das mulheres. Diante disso, cabe salientar que ficará sob responsabilidade da 

mulher a parentalidade responsável, proteção integral e o melhor interesse da criança. 
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INDEPENDENT PRODUCTION: WOMEN'S FREEDOM AND UNBORN CHILD 

RIGHTS 

 

ABSTRACT  

 

The study aims to analyze through the theoretical method the assisted human reproduction, 

highlighting the technique of heterologous artificial insemination, in which the genitor opts 

for independent production and the constitution of the single-parent family, also dealing with 

the changes resulting from this technique in the scope of family law, as well as the autonomy 

of women. In view of this, it is important to emphasize that the woman will be responsible for 

responsible parenting, integral protection and the best interest of the child. 

 

Keywords: Personality Law; Artificial Insemination; Human Reproduction. 

 

 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

A reprodução humana tem sido objeto no processo de evolução da ciência, trazendo 

algumas possibilidades para as mulheres que não poderiam conceber uma criança pelos 

métodos tradicionais, ou que, optaram por constituírem sua família sem um parceiro. Dentre 

as técnicas de reprodução humana assistida que veremos no decorrer deste trabalho, a análise 

primordial será sobre a produção independente, visto que, sua aplicação vem sendo 

crescentemente utilizada no Brasil e em diversos países ao redor do mundo. Seu intuito é 

facilitar a constituição familiar e possibilitar a realização da maternidade. 

O direito às técnicas de reprodução humana assistida se fundamenta na liberdade ao 

planejamento familiar contida no § 7º do art. 226 da Constituição Federal, entretanto, o 

ordenamento jurídico Brasileiro ainda não possui legislação específica para regular as 

situações advindas desta técnica, estando o judiciário limitado em julgar tais casos baseando-

se apenas na Resolução n° 2.168/2017 do Conselho Federal de Medicina, que será 

posteriormente abordada no decorrer do artigo.  

A família tem proteção constitucional, pois é primordial para o desenvolvimento e 

progresso de seus membros, seu escopo é a garantia da dignidade humana e dos direitos 

fundamentais. O conceito de família sofreu grandes mudanças ao longo dos anos, hoje temos 

um cenário pluralista, baseado no afeto, em que há proteção integral de seus membros, 

principalmente no que diz respeito às crianças. 

A proposta deste trabalho é discorrer acerca da liberdade da mulher em realizar a 

produção independente por meio da inseminação artificial heteróloga, vislumbrando uma 

abordagem aos efeitos jurídicos advindos de tal técnica, discorrendo sobre a ausência de 

legislação específica e possíveis violações aos direitos fundamentais do nascituro, como por 

exemplo, a identidade genética e a privação do outro referencial de parentalidade. 

Empregou-se o método teórico bibliográfico, consistente na análise de obras e artigos 

científicos que versam sobre o tema. 

 

 

2 DA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À FAMILIA  

 

A Constituição Federal em seu artigo 226 conceitua a família como a base da 

sociedade, instituição considerada uma das organizações mais importantes, dado que 
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determina a base para o desenvolvimento digno de seus membros, primordialmente no que 

concerne ao menor e seus interesses. 

Com a contínua transformação da sociedade, atualmente o conceito de família é 

muito amplo e abrange todos os modelos e formas possíveis, bastando apenas que seus 

membros possuam o afeto como finalidade. 

 

É necessário ter uma visão pluralista da família, abrigando os mais diversos 
arranjos familiares, devendo-se buscar o elemento que permite enlaçar no 

conceito de entidade familiar todos os relacionamentos que têm origem em 

um elo de afetividade, independentemente de sua conformação (DIAS, 2013, 
p. 374). 

 

A pluralidade das entidades familiares ganha evidência, e cada vez mais, importância 

jurídica. Neste mesmo sentido, pode-se assim, denominá-la como a fonte de socialização, 

pois é o primeiro grupo “responsável pela formação do ser humano, criando de modo 

indireto um canal entre o homem e sociedade, a fim de que ambos se relacionem, tornando-a 

um privilégio tanto para seus membros quanto para o Estado de Direito”. (VITALE, 1997, p. 

90). Neste sentido, Farias e Rosenvald (2014), afirmam que: 

 

A família deve ser notada de forma ampla, independentemente do modelo 

adotado. Seja qual for a forma, decorrerá especial proteção do Poder 
Público. Gozam, assim, de proteção tanto as entidades constituídas 

solenemente (como o casamento) quanto as entidades informais, sem 

constituição solene (como a união estável). (FARIAS e ROSENVALD, 
2014, p. 113) 
 

Muitos são os arranjos familiares atualmente, mas haverá uma abordagem 

especificamente conforme Santana (2011), ao modelo denominado monoparental. Tal 

modelo foi ganhando visibilidade ao passar dos anos, é constituído em geral por um 

ascendente e seu filho, conforme Madaleno (2013), aduz: 

 

Famílias monoparentais são usualmente aquelas em que um progenitor 
convive e é exclusivamente responsável por seus filhos biológicos ou 

adotivos. Tecnicamente são mencionados os núcleos monoparentais formados 

pelo pai ou pela mãe e seus filhos, mesmo que o outro genitor esteja vivo, ou 

tenha falecido, ou que seja desconhecido porque a prole provenha de uma mãe 
solteira, sendo bastante frequente que os filhos mantenham relação com o 

progenitor com o qual não vivam cotidianamente. (MADALENO, 2013, p. 9) 
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O modelo monoparental também está protegido pela Constituição Federal em seu 

artigo 226 § 4° que assegura e a reconhece como uma entidade formada por um dos pais e 

descendente (CF/88). Vislumbra da mesma ideia Dias (2007), afirmando que: 

 

A Constituição Federal, rastreando os fatos da vida, viu a necessidade de 

reconhecer a existência de outras entidades familiares, além das constituídas 
pelo casamento. Assim, enlaçou no conceito de família e emprestou especial 

proteção à união estável (CF 226 §3º) e à comunidade formada por qualquer 

dos pais com seus descendentes (CF 226 §4º), que começou a ser chamada 

de família monoparental (DIAS, 2007, p.39)  
 

A família monoparenatal, decorre em sua maioria da dissolução do casamento, em 

que a guarda acaba por responsabilidade de apenas um dos pais, criando então um encargo 

maior para aquele integralmente responsável pelo menor. De acordo com Oliveira (2002) 

 

Como primeiro fator responsável pelo fenômeno monoparental pode-se citar a 

liberdade com que podem as pessoas se unir e se desunir, seja através de 
formalidades cogentemente estabelecidas, como decorre do casamento, seja de 

maneira absolutamente informal, como acontece na união estável. 

(OLIVEIRA, 2002, p. 215). 
 

Quando se trata da produção independente, há uma escolha anterior na constituição 

da família monoparental pela mãe. Já sabemos que a monoparentalidade decorre da 

liberdade, sendo esta, uma garantia fundamental, inclusive para o planejamento familiar. 

Ainda sobre o tema, Oliveira (2013), aduz que: 

 

Direitos fundamentais à autonomia da vontade, ao planejamento familiar e à 

maternidade. A decisão por uma descendência ou filiação exprime um tipo 
de autonomia de vontade individual que a própria Constituição rotula como 

“direito ao planejamento familiar”, fundamentado este nos princípios 

igualmente constitucionais da “dignidade da pessoa humana” e da 
paternidade responsável.” (OLIVEIRA, 2013, p. 1759-1760) 

 

Quando às mulheres buscam realizar o sonho da maternidade através da produção 

independente, ainda não possuem, ou optam por não terem um parceiro, assim, elas decidem 

buscar ajuda de clínicas especializadas em reprodução humana assistida para realizarem o 

grande anseio da maternidade, e ao mesmo tempo constituírem uma família, exercendo 

assim, o seu direito à liberdade. 

Dentro desta escolha existe um enfrentamento maior na jornada familiar, a produção 

independente acarreta na formação do modelo familiar monoparental, e o genitor 

responsável arcará sozinho com as responsabilidades, Brito (2008), enfatiza que além de ter 
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que cuidar de seu filho, a mulher está ciente do ônus que acarretará seu direito de escolha, 

ainda assim faz sua escolha. 

 

3 DA REPRODUÇÃO HUMANA ASSISTIDA 

 

Para entendermos a abordagem principal deste trabalho, é necessário conforme 

Carvalho (2013), uma breve análise especificamente sobre o campo da reprodução humana e 

suas técnicas, já que, estas estão ligadas ao direito à vida, à saúde e à procriação.  

Para viabilizar a constituição da família monoparental através da produção 

independente a mulher se submete a Reprodução humana assistida,  conhecida também como 

(R.A) segundo Rodrigues e Junior (2008), é denominada como o conjunto de métodos que 

possibilitam a fecundação mediante a manipulação dos gametas e embriões, para 

proporcionar então o nascimento de uma vida, combatendo a infertilidade. 

Venosa (2005, p. 256), acrescenta que “[...] que o Código de 2002 não autoriza nem 

regulamenta a reprodução assistida, mas apenas constata lacunosamente a existência da 

problemática e procura dar solução ao aspecto da paternidade”. Toda essa matéria, que é 

cada vez mais ampla e complexa, deve ser regulada por lei específica, por um estatuto ou 

microssistema. 

Dentre técnicas de reprodução humana assistida existente as mais utilizadas são: 

a) Inseminação artificial 

b) Fertilização in vitro 

c) Doação de óvulo ou espermatozoide  

d) Cessão temporária de útero 

e) Reação Sexual Programada 

Reis (2017), aborda os efeitos da técnica de inseminação artificial, que consiste 

basicamente, no método pelo qual se implanta o código genético masculino diretamente no 

útero da mulher, sem manipulação externa, com intuito de facilitar o encontro entre o 

esperma e o óvulo e proporcionar a fecundação.  

Corroborando Silva (2002), acrescenta que essa técnica ainda se divide em homologa 

e heteróloga, sendo que na primeira implanta-se o sêmen do companheiro ou doador 

previamente identificado, já a segunda utiliza-se o banco de sêmen contido nas clinicas de 

Reprodução, doado por pessoa desconhecida. 
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Nessa perspectiva Lopes (2000) enfatiza que esta técnica, aparentemente nova, tem 

ganhado visibilidade atualmente, entretanto, existem registros de inseminação artificial 

realizada em meados do século XVIII, neste sentido,  

 

A literatura registra que a primeira inseminação artificial humana ocorreu na 

Idade Média. Diz-se que Arnaud de Villeneuve, médico da família real, teria 
realizado com sucesso uma inseminação artificial com o esperma de 

Henrique IV de Castela em sua esposa. Todavia, os históricos a respeito do 

tema na literatura médica habitualmente atribuem o feito da primeira 

inseminação artificial homóloga ao inglês John Hunter no final do século 
XVIII. Por outro lado, a primeira inseminação heteróloga aconteceu na 

Filadélfia, Pensilvânia, em 1884, conduzida por Pancoast, um ginecologista 

americano. (LOPES, 2000, p. 585) 

 

Acerca da técnica de inseminação artificial heteróloga, que acontece quando o 

material genético utilizado for oriundo de um doador estranho à pessoa a ser fecundada Dias 

(2013) afirma: 

A fecundação artificial heteróloga ocorre por meio de doação de sêmen 

deum homem que não seja o marido, contando com a concordância desse. O 

fornecedor do sêmen é afastado da paternidade, estabelecendo-se uma 
filiação legal. É obrigatória a mantença do sigilo sobre a identidade dos 

doadores e dos receptores. O consentimento não precisa ser por escrito, só 

necessita ser prévio. (DIAS, 2013, p. 378) 
 

A maioria dos indivíduos que optam pela inseminação artificial heteróloga são 

aqueles que sofrem de esterilidade ou ainda, mulheres dispostas à a se submeterem a 

produção independente conforme Marques (2003), ainda complementando Souza (2007) 

ressalta que tal procedimento realizado por intermédio de médico especializado. 

Nos casos de produção independente, onde inexiste vínculo entre o doador e a futura 

mãe, sendo que o intermédio do material genético fica por responsabilidade da clínica de 

reprodução, bem como, todo o sigilo exigido pela Resolução nº 2.121/2015 do Conselho 

Federal de Medicina. 

 

4 PRODUÇÃO INDEPENDENTE E A LIBERDADE DA MULHER 

Os moldes familiares se modificaram constantemente afirma Santana (2011). Nos 

tempos atuais, a liberdade individual de constituição familiar permite que as mulheres optem 

por formarem sua prole sem que haja necessariamente um parceiro, constituindo então a 

produção independente. Neste sentido Brasileiro (2012) 
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 […] a Constituição Federal, ao reconhecer as entidades familiares 

monoparentais, abriu espaço para aquelas situações que aqui denominaremos 
de típicas, ou seja, as situações de monoparentalidade casuística, mas 

também para aquelas aqui referidas como atípicas, ou seja, o planejamento 

de um projeto individual de parentalidade, que poderá ocorrer: pela adoção, 

pela inseminação artificial; ou ainda, pela prática de ato sexual onde a 
mulher, especificamente, planeja a gestação sem dar conhecimento ao 

genitor. (BRASILEIRO, 2012, p. 39) 

A lei de nº 9.263/1996 assegura conjuntamente com o dispositivo supracitado, o 

respeito à regularização do planejamento familiar, sendo este, direito de todo cidadão, ou 

seja, é fundamental. Ainda em seu artigo 2° a referida lei expressa: 

 

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, pelo homem ou 

pelo casal. (BRASIL, 1996, p. 01) 

 

A Constituição Federal em seu artigo 226, §7º alude referida garantia fundamental, de 

forma que, esta, proporcione seguridade a todos os membros do dito instituto, por intermédio 

do princípio da paternidade responsável: 

 

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 (BRASIL, 1998, p.55). 

 

A reprodução, por sua vez, também é considerada um direito fundamental, pois está 

diretamente ligada ao planejamento de uma família, independentemente de sua espécie, 

inclusive a produção independente. 

A possibilidade de expansão ocorreu mediante inúmeros movimentos pautados no 

tema, objetivando a expansão dos direitos humanos conforme Moschetta (2011), tal escolha 

está assegurada pela Constituição da República de 1988, igualou todas as formas de filiação 

e vetando qualquer discriminação. 

A escolha de formação familiar, baseia-se no princípio da liberdade de planejamento, 

tanto no que se refere à limitação, ou até mesmo no aumento de sua prole enfatiza Lisboa 

(2013). 

Dessa forma, Brauner (2003, p.51-52), acrescenta que “deve ser considerada legítima 

toda intervenção que tenha o objetivo de assegurar o restabelecimento das funções 

https://jus.com.br/tudo/paternidade
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reprodutivas, ou de oferecer alternativas que possam resultar no nascimento de filhos 

desejados”. 

Destacando o modelo de produção independente, inexiste legislação que trate de 

forma exclusiva o assunto, estando regularizado tão somente pela resolução nº 1.358/1992 do 

CFM que discorre apenas acera dos procedimentos que a técnica R.A deve seguir.  

A Resolução nº 2121/2015 do CFM traz, explicitamente, a possibilidade de pessoas 

solteiras realizarem a reprodução assistida: 

 

II - PACIENTES DAS TÉCNICAS DE RHA 

 1 - Todas as pessoas capazes, que tenham solicitado o procedimento e cuja 

indicação não se afaste dos limites desta resolução, podem ser receptoras das 

técnicas de RA desde que os participantes estejam de inteiro acordo e 

devidamente esclarecidos sobre a mesma, de acordo com a legislação 

vigente.  

2 - É permitido o uso das técnicas de RA para relacionamentos homoafetivos 

e pessoas solteiras, respeitado o direito da objeção de consciência do médico 

(CFM, 2015, p. 04) 

 

Atualmente existem inúmeros projetos de lei tramitando Congresso Nacional sobre o 

mesmo tema, e até o presente momento não foram aprovados. Referido contexto acaba por 

gerar diversas situações envolvendo o futuro dos filhos provindos da produção independente, 

como por exemplo, o afastando os efeitos do reconhecimento de paternidade até que este 

complete a maioridade. 

A liberdade de escolha da mulher adjunto com o princípio da liberdade de 

constituição familiar, está assegurado pela Carta Magna, engloba-se então, todos os tipos de 

constituição familiar, incluindo a produção independente.  

É direito fundamental da mulher a procriação, entretanto, questiona-se, nos casos de 

produção independente, se esta liberdade individual viola o direito daquele que ainda não 

pode exprimir suas vontades. No ponto de vista de alguns doutrinadores, o nascituro advindo 

de produção independente já está fadado a passar grande parte de sua vida sem a presença de 

outro referencial de parentalidade.  

 

5 NASCITURO E SEUS DIREITOS   

Os filhos advindos da produção independente possuem direitos da personalidade que 

estão consagrados na Constituição Federal em seu artigo 1°, inciso III como preceito 

fundamental, o qual estabeleceu que, a dignidade da pessoa humana será assegurada por 
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meio da inviolabilidade ao direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e 

à propriedade. 

Pereira (2001, p. 142) enfatiza que “[...] tal proteção encontra-se também no artigo 1º 

do Código Civil, no qual afirma que todos são capazes de direitos e deveres em ordem civil, 

sendo que referidos direitos da personalidade são considerados um atributo conferido ao ser 

humano em razão de sua natureza.” 

Assim, Borges (2007), esclarece 

 
Os direitos da personalidade são próprios do ser humano, direitos que são 
próprios da pessoa. Não se trata de direito à personalidade, mas de direitos 

que decorrem da personalidade humana, da codificação de ser humano. Com 

os direitos da personalidade, protege-se o que é próprio da pessoa, como o 

direito à vida, o direito à integridade física e psíquica, o direito à integridade 
intelectual, o direito ao próprio corpo, o direito ao nome, dentre outros. 

Todos esses direitos são expressões da pessoa humana considerada em si 

mesma. Os bens jurídicos mais fundamentais, primeiros, estão contidos nos 
direitos da personalidade. (BORGES, 2007, p.21) 

  

Os bens pessoais devem ser resguardados, segundo Cupis (2004), bens estes, que 

distinguem os seres humanos dos demais seres, individualizando, dando identidade, 

protegendo e resguardando sua honra.  

A identidade biológica e psíquica, de acordo com Hammerschmidt (2007), está 

condicionada ao ser humano, como os demais direitos, de modo que, sua ausência exclua o 

caráter valorativo do mesmo. Este direito reflete os valores íntimos, essenciais, intrínsecos à 

pessoa humana. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente em seu artigo 27 assegura a filiação como 

um direito personalíssimo, relacionado à identidade, ficando o reconhecimento da mesma, 

sem qualquer restrição, Dias (2013), enfatiza que quando se fala em filiação ou 

reconhecimento de paternidade há sempre a busca pela verdade real, ou seja, busca-se a 

referência genética decorrente do vínculo de sanguíneo, deste modo, Oliveira (2002), 

complementa que haverá sempre a igualdade entre os filhos havidos, ou não, do casamento, 

ainda que por adoção os direitos sejam iguais, vetando qualquer discriminação entre estes.  

O artigo 27 da Lei 8.069/90 estabelece: 

 
Art. 27 - 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. (BRASIL, 
1990, p. 04) 
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Nas palavras de Diniz (2006) 

 
Filiação é o vínculo existente entre pais e filhos; vem a ser a relação de 

parentesco consanguíneo em linha reta de primeiro grau entre uma pessoa e 
aqueles que lhe deram a vida, podendo, ainda, ser uma relação socioafetiva 

entre pai adotivo e institucional e filho adotivo ou advindo de inseminação 

artificial heteróloga. (DINIZ, 2006, p.436-437) 
 

Para entender os efeitos da produção independente, é necessário, diferenciar 

parentalidade/filiação de origem genética. É neste sentido que o doutrinador Lobó (2016), 

descreve: 

Nem sempre a parentalidade e a filiação têm origem biológica. Porém, 
qualquer pessoa tem direito a conhecer sua origem biológica, ainda que não 

implique atribuição de parentalidade. Pouco importa sua motivação, seja 

para satisfazer o anseio humano de saber de quem veio, seja para assegurar o 

direito à saúde (e a vida), para prevenção de doenças geneticamente 
transmissíveis. (LOBÓ, 2016, p. 67) 

 

Explica por sua vez Petterle (2007), que o termo identidade genética está: 

 

[...] focalizado no indivíduo; na identidade genética do indivíduo como base 

biológica de sua identidade pessoal. Nesse sentido, a identidade genética 

corresponde ao genoma de cada ser humano, individualmente considerado. 

Sob este prisma, significa dizer que identidade genética é sinônimo de 

individualidade genética, permanecendo resguardadas, portanto, as 

diferenças de cada um. (PETTERLE, 2007, p. 25-26) 

O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 48, prevê que haverá 

possibilidade de se investigar a origem genética sem que haja alteração de qualquer 

natureza no vínculo de parentesco, entretanto, referido dispositivo não possui 

aplicabilidade aos casos de crianças concebidas pelo método de produção independente, 

em razão do sigilo estipulado as partes. 

Na produção independente o nascituro terá antecipadamente uma privação da 

identidade genética do doador, este direito personalíssimo à identidade genética conforme 

Digiácomo (2013), é a legitimidade para saber de sua origem, sem necessariamente ter 

reconhecimento de filiação, instituto que assegura, por exemplo, a preservação da saúde, 

frente a possíveis problemas genéticos, garantindo a dignidade e o autoconhecimento, bem 

como direito a identidade. 

A Resolução 1.957/2010 do Conselho Federal de Medicina, prevê no inciso IV, 2 e 3, 

o anonimato dos doadores e receptores em que enquadra  também a técnica de produção 

independente: 
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2 – Os doadores não devem conhecer a identidade dos receptores ou vice-

versa. 
3 – Obrigatoriamente será mantido o sigilo sobre a identidade dos doadores 

de gametas e pré-embriões, assim como dos receptores. Em situações 

especiais, por motivação médica, podem ser fornecidas exclusivamente para 

médicos, resguardando-se a identidade civil do doador. (CMF, 2015, p. 04) 

 

As pessoas concebidas da produção independente por mais que possuam o histórico 

de seu material genético armazenados nas respectivas clínicas de Reprodução assistida, estão 

restritas a não o conhecer, diante escolha anterior a sua concepção.  

O autor Gama (2013), afirma que, as pessoas que cederam seu material possuam 

direito de manterem-se anónimas, entretanto, devem ceder seu anonimato frente à pessoa que 

resultou da técnica, para que esta tenha a identidade e os demais direitos assegurados. Deste 

modo há a privação tanto da filiação, quanto á sua própria identidade genética, violando seus 

direitos personalíssimos assegurados pelo ordenamento. 

Portanto, nesse sentindo Donizetti (2007), discorre: 

 
No âmbito do Direito, os argumentos desfavoráveis ao anonimato do doador 

são de ordem constitucional, porquanto esteados no entendimento de que a 
imposição dessa obrigatoriedade atenta contra lei fundamental. Para essa 

corrente, a observância do anonimato do doador de gameta pelos 

“estabelecimentos” que cuidam da infertilidade, bem como para aqueles que 

fazem a doação do material, contraria o princípio da dignidade da pessoa 
humana, que, segundo eles atingem tão a criança que nascerá com a 

utilização do material , quando o próprio doador. [...] a dignidade da criança, 

é lesionada quando retirado o direito de ter acesso a suas origens, uma vez 
que ao priva-la desse conhecimento ela é quase transportada para o mundo 

animal. Afinal o que diferencia a produção de seres humanos dos animais é o 

conhecimento das origens e a vinculação que se estabelece com quem lhe 
concedeu (DONIZETTI, 2007, p. 57) 

Gama (2013), enfatiza que determinada questão envolve direitos fundamentais de 

ambos as partes, a) a mãe, com seu direito a liberdade de escolha e possibilidade de 

constituição familiar, b) a pessoa que cedeu seu material genético para possibilitar tal 

fecundação, sob condição de sigilo e c) criança fruto de tal concepção, restringida, desde a 

sua concepção das principais garantias fundamentais. 

Mesmo que haja, em casos de produção independente por meio da inseminação 

artificial heteróloga o anonimato quanto ao doador, conclui-se que, o desejo da mulher 

enseja a responsabilidade de prover o melhor para a criança, sendo assim, mesmo que haja 

um anonimato na identidade do provedor do sêmen, a criança será abarcada pela proteção e 

afeto de sua família monoparental, restando suficiente o amor, cuidado e carinho, que 

antecederam seu nascimento. 
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O “afeto que enlaça e comunica as pessoas, o que une suas vidas é a persistência de 

cada um e do todo que formam” (Barros, 2002, p. 9). O valor da vida é o maior de todos, 

conforme Silva (2004) 

 
 A riqueza significativa da vida é de difícil apreensão porque é algo dinâmico 

que se transforma incessantemente. É mais um processo que se instaura com a 

concepção, transforma-se, progride, mantendo sua identidade, até que mude de 
qualidade, deixando, então, de ser vida para ser morte. Tudo que interfere em 

prejuízo deste fluir espontâneo e incessante contraria a vida. (SILVA, 2004, 

p.122) 

 

 A vida, em si, é o maior argumento para assegurar o direito de escolha das mulheres, 

que só querer exercer o sonho da maternidade. 

  

6 CONCLUSÃO 

 

A família considerada tradicional tempos atrás era baseada no modelo patriarcal, 

monogâmica e heterossexual, mas este cenário vem se modificando e dando lugar ao afeto e 

a liberdade em sua constituição. 

Primeiramente, analisou-se o conceito de família trazido por diversos autores, 

enfatizando o modelo familiar monoparental, que é formado por um genitor e seu 

descendente. 

Além da conceituação de família monoparental, foi abordada a proteção da 

constituição familiar protegida pelo ordenamento jurídico, também as hipóteses de 

constituição que ainda não possuem proteção, enfatizando a reprodução humana assistida e 

suas espécies. 

O presente trabalho merece grande atenção, por se tratar de tema pouco abordado no 

direito, inexistindo ainda legislação específica que oriente como prosseguir em casos de 

produção independente, ficando o nascituro, privado dos efeitos da filiação e reconhecimento 

genético. 

A sociedade está sofrendo transformações, consequência das lutas femininas por 

liberdade. O processo emancipatório feminino acaba por diversificar ainda mais as 

formações do núcleo familiar. As mulheres possuem hoje a autonomia procriativa, e 

liberdade, graças a biotecnologia e aos avanços que surgiram com o tempo. 

As modalidades de família vêm se ampliando, cabe ao judiciário regulamentar o 

exercício das práticas que envolvam as relações humanas para tutelar tais mudanças, neste 

cenário, o planejamento familiar e a paternidade responsável devem ser incentivados para 
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que as crianças recebam o tratamento e proteção jurídica, para que, seu melhor interesse seja 

sobreposto em qualquer situação. 

Mesmo com as evoluções acontecendo, é necessário que haja uma análise entre a 

liberdade individual da mulher em constituir uma família monoparental por meio da 

produção independente, frente à privação do nascituro a presença de outro referencial de 

parentalidade ou até mesmo, de seu reconhecimento genético, pois o nascituro proveniente 

da produção independente pela técnica de inseminação artificial heteróloga, no Brasil, ainda 

está restringido a conhecer origem.  

Feito tal análise, conclui-se, que a liberdade individual da mulher tem prevalecido 

sob o direito personalíssimo do feto, pois, ainda que, existam contradições, as mulheres que 

se dispuserem a terem filhos sozinhas, sem o outro referencial de parentalidade, deve possuir 

a concepção de responsabilidade assumida, a partir desta decisão, caberá a exclusivamente a 

ela suprir todas as necessidade desta criança. A ciência viabilizou a possibilidade de as 

mulheres realizarem mais um sonho, e que continue assim. 
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