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RESUMO 

O artigo incursiona na possibilidade do procedimento de inseminação artificial 

heteróloga em mulher casada diante da ausência de seu cônjuge, visto que a sua 

anuência é tutelada pelo art. 1.597, V, do Código Civil. A grande questão explorada 

no presente artigo é o registro do infante apenas em nome da mãe em detrimento do 

anonimato garantido ao doador de gametas e do direito de impugnação de 

paternidade por parte do cônjuge. 

Palavras-chave: Fecundação artificial heteróloga. Registro civil. Ausência de 

consentimento do cônjuge. 

 

INTRODUÇÃO 

Diante dos diversos grupos sociais existentes, a família apresenta-se como a 

primeira interação social na vida de um indivíduo. Garantem-se, assim, as relações 

de parentesco, cujo liame ora é o vínculo conjugal, ora a consanguinidade, ora a 

afinidade, dado que a legislação brasileira, em seu art. 1.593 do Código Civil, 

determina e denomina as relações de parentesco, dividindo-as em natural ou civil. 

Tais relações, destarte, geram linhas de parentesco, as quais podem ser colaterais, 

em caso de ascendente comum, ou diretas, quando se estabelece ascendência e 

descendência entre os integrantes da mesma (RIZZARDO, 2011).Nas linhas diretas 

de parentesco, tradicionalmente a questão da filiação é abordada no tocante aos 

filhos advindos da procriação natural, dadas as relações de consanguinidade destes 

em relação aos pais. Outra forma de estabelecimento e reconhecimento de filiação é 

a adoção, em que a paternidade ultrapassa os conceitos de fenômeno biológico e 

científico, revelando-se como um ato de amor e desapego material – o que é de 

grande relevância para o presente artigo, visto que a doutrina, nesse sentido, refere-

se à paternidade socioafetiva (VENOSA, 2014). Ainda, diante dos avanços da 

ciência genética, há ainda o procedimento de inseminação artificial. É evidente que o 

legislador não poderia prever tais avanços científicos, de forma que as disposições 

legais devem ser traçadas de acordo com o desenvolvimento das técnicas que 

oportunamente surjam. Sendo assim, foi apenas estabelecido no art. 1597, V, do 

Código Civil que seriam presumidos os filhos oriundos de inseminação artificial 

heteróloga apenas mediante prévia autorização do marido. Diante do texto legal, 

explora-se neste artigo a discussão diante da inseminação artificial heteróloga 

quando não há concordância do cônjuge. 



OBJETIVOS 

Encontrar soluções viáveis para suprir a ausência do nome do pai no registro de 

nascimento da criança oriunda de inseminação artificial heteróloga, sem o 

consentimento do cônjuge, à luz dos ditames constitucionais que preservam o direito 

à identidade biológica e à dignidade da pessoa humana, sem violar, no entanto, o 

sigilo do banco de sêmen. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Participam do presente trabalho 01 (um) docente e 04 (quatro) alunos do curso de 

Direito da FAAT - Faculdades Atibaia. A pesquisa científica calca-se na investigação 

teórica das doutrinas e revistas jurídicas e as biológicas que versam sobre o tema, 

bem como na procura de informações em banco de dados de organizações 

governamentais e não governamentais, encontrando substrato, ainda, em 

informações eventualmente encontradas em cartórios de registro civil das pessoas 

naturais, de modo a possibilitar a validação de variáveis testáveis no campo 

empírico. 

 

DESENVOLVIMENTO 

CONTEXTO HISTÓRICO E CONCEITO 

A primeira aplicação documentada de inseminação artificial em um ser humano foi 

feita em Londres, na década de 1770, feita por John Hunter, conhecido como o 

“fundador da cirurgia científica”. Um mercador de roupas foi aconselhado a coletar o 

sêmen em uma seringa aquecida e injetar o conteúdo na vagina da esposa.Porém, o 

primeiro médico a tomar uma abordagem sistemática na inseminação artificial 

humana foi o controverso cirurgião do século XIX, Dr. J. Marion Sims. Apesar de 

fundar um hospital exclusivamente feminino em Nova York, ele também praticava 

experimentos de reprodução assistida em escravas, sem o consentimento destas. 

Durante várias décadas, a inseminação artificial em seres humanos era indicada 

apenas em casos de disfunção psicológica, sendo exclusivamente homóloga. Os 

primeiros relatórios da inseminação artificial humana originaram-se de Guttmacher 

(1943), Stoughton (1948) e Kohlherg (1953, revelando-se como o verdadeiro início 

da nova era da reprodução assistida. Na década de 1970, a indústria do banco de 

esperma tornou-se popular nos EUA e países europeus, de forma que a principal 

razão da volta de tal interesse foi a introdução da fertilização in vitro por Steptoe e 



Edwards, em 1978, com uma nova técnica capaz de remover agentes infecciosos, 

leucócitos, entre outros agentes prejudiciais. No mesmo ano, Louise Brown foi a 

primeira criança que nasceu com a ajuda da fertilização in vitro. É notória a 

vertiginosa evolução da inseminação artificial nas últimas décadas. O termo 

“inseminação artificial” tornou-se gênero, desdobrando-se em diversos métodos de 

fecundação.  

Sendo assim, resta conceituar o processo de reprodução assistida que, segundo 

Marise Cunha de Souza, Juíza da 2ª Vara de Família da Ilha do Governador – RJ, “É 

o conjunto de técnicas, utilizadas por médicos especializados, que tem por finalidade 

facilitar ou viabilizar a procriação por homens e mulheres estéreis ou inférteis. (...) 

Entende-se, assim, que haverá reprodução assistida sempre que houver qualquer 

tipo de interferência médica para viabilizar ou facilitar a procriação”. Destarte, a 

reprodução medicamente assistida deriva de duas espécies: a fertilização “in vitro”, 

em que aconcepção é realizada fora do corpo da mulher, onde apenas será 

implantado os embriões já fecundados, ou a “in vivo”, na qual a inseminação é feita 

no próprio corpo feminino. Ademais, é importante diferenciaro procedimento 

“homólogo”, realizado com a utilização exclusiva do material genético do casal,do 

“heterólogo”, em que se empregada material genético de terceiro, dividindo-se em 

três grupos: “a matre” quando o gameta doado for feminino, “a patre” quando o 

gameta for masculino ou “total”, quando os gametas utilizados, masculinos e 

femininos, são de terceiros.  

Apesar da ampla diversidade de técnicas de reprodução, atualmente não há 

respaldo jurídico em delicado tema. A Resolução nº 2.121/15 do CFM (Conselho 

Federal de Medicina) norteia as normas éticas, estabelece princípios gerais para a 

utilização das técnicas de reprodução, define os usuários e doadores e a 

responsabilidade das clínicas, dispõe sobre a doação e criopreservação dos 

gametas e embriões, além de regulamentar a substituição do útero. Destarte, tal 

Resolução não possui obrigatoriedade jurídica, causando uma lacuna. 

DIREITO À IDENTIDADE GENÉTICA E OS BANCOS DE SÊMEN 

A inseminação artificial, portanto, surgiu com o avanço da ciência possibilitando a 

casais, que não alcançaram a procriação pelo processo natural, a concepção de 

filho e muito se discute acerca do direito à identidade genética, manifestação da 

dignidade da pessoa humana, prevista no art. 1º, inciso III, da Constituição Federal 

como fundamento da República Federativa do Brasil. No direito de família, o direito à 



convivência é dado não somente o conhecimento de seu pai, como também 

familiares, além do nome, identificando o indivíduo na sociedade. A descoberta (ou 

não) do pai biológico, principalmente para crianças, traz repercussões psicológicas, 

dada a necessidade de uma figura paterna pela parte de quem herda, por muitas 

vezes, características físicas e comportamentais. Sendo assim, neste caso, os 

gametas provém de doadores que se valem do princípio do anonimato garantido por 

bancos de sêmen e, sendo assim, o mesmo exerce um grande poder de decisão, já 

que ele fixa os critérios que discriminam os clientes aptos saudável e 

financeiramente, bem como estabelece a política de doação, se encarregando de 

selecionar e examinar os doadores no tocante à aparência e à integridade dos 

genes em relação a possíveis doenças. (SALEM, 1995). 

Diversas clínicas reproduzem a técnica, utilizando bancos de sêmen internacionais, 

como o FarifaxCryobank, e nacionais, como o Pro-Seed. No tocante às informações 

dadas aos clientes, este último disponibiliza apenas características básicas, como o 

tipo sanguíneo e fator Rh; raça; origem étnica; religião; cor da pele, olhos e cabelos; 

altura; peso; ocupação e hobby. Os interessados pagam cerca de R$390,00 

(trezentos e noventa reais) para análise e congelamento de cada coleta de sêmen, 

além do valor de R$560,00 (quinhentos e sessenta reais) de taxa de manutenção 

semestral, independentemente da quantidade de coletas armazenadas pelo cliente. 

Quando se opta, entretanto, por bancos de sêmen internacionais, são 

disponibilizados dados ainda mais específicos sobre o doador, embora seja 

necessário pagar por algumas delas, com os valores variando entre $13 (treze 

dólares) e $26 (vinte e seis dólares). O custo da amostra é inferior à dos bancos 

nacionais, resultando $775 (setecentos e setenta e cinco dólares) mas as despesas 

de transporte – que demora por volta de 40 (quarenta) a 60 (sessenta) dias para 

chegar – e o custo do trabalho administrativo tornam o valor final mais caro. 

PRESUNÇÃO LEGAL DE PARTERNIDADE, RECONHECIMENTO DA 

PATERNIDADE PELA AFETIVIDADE, O ANONIMATO DO DOADOR E A 

QUEBRA DO SIGILO DO BANCO DE SÊMEN EM ANALOGIA À ADOÇÃO 

A presunção legal de paternidade vigora quando o filho é concebido na constância 

do matrimônio, consoante o adágio pater is est quem justae nuptiademonstrant. 

Recentemente, entretanto, as figuras da maternidade e da paternidade passaram a 

fundar-se no ato preciso da vontade, ou seja, o vínculo de legitimidade em relação 

ao filho encontra fundamento no consentimento expresso dos cônjuges, deixando 



em segundo plano o elemento biológico. (RIZZARDO, 2011). Tal incidente ocorre, 

por exemplo, na inseminação artificial. Insta salientar que a lei não exige esterilidade 

do cônjuge ou que o mesmo não esteja apto à procriação por motivo diverso, de 

forma que ele pode autorizar o procedimento ainda que esteja em perfeitas 

condições para procriação natural. Sendo assim, a mulher não pode impor o ônus de 

uma paternidade ao marido, de forma a agir unilateralmente, como ensina Eduardo 

A. Zannoni (1978), dado que o matrimônio se estrutura na comunhão de vida e 

interesses e mútuos deveres, preponderando a unicidade e concordância das 

decisões dos cônjuges envolvidos, principalmente diante do princípio da igualdade 

jurídica dos cônjuges e dos companheiros, consoante o disposto no art. 226 §5º da 

Constituição Federal, de forma que os direitos de família devem ser exercidos pelo 

casal em sistema de cogestão cabendo, ainda, ao juiz a decisão de divergências – 

prevista no parágrafo único do art. 1.567 do Código Civil. (GONÇALVES, 2014). 

Diante desse posicionamento, a necessidade de consentimento do marido na 

inseminação artificial heteróloga é justificável, visto que caso contrário, infringe-se a 

básica e fundamental estrutura para a construção do matrimônio, impondo ao 

cônjuge uma situação que não comporta normalidade. (RIZZARDO, 2011). Por fim, 

cabe ressaltar que uma vez não assumido o filho diante da ausência de 

concordância do cônjuge, não socorre ao infante a pretensão de alimentos e o 

direito de participação na sucessão hereditária do mesmo. (RIZZARDO, 2011).Não 

obstante, mesmo nos casos em que não há autorização do cônjuge, uma vez que 

existir a convivência de fato, a jurisprudência pátria entende que o registro é 

dispensável, visto que o pai assume a criança como filho por laços de afetividade. 

Sendo assim, o filho que ainda não tem o nome do pai no registro, poderá ajuizar 

ação de reconhecimento de paternidade, ou apenas fazer constar o nome do pai no 

registro por outros meios menos burocráticos, tais como os projetos instituídos pelo 

governo para incentivar a correção no registro e conscientizar a paternidade 

responsável. O julgado a seguir considera o reconhecimento da paternidade 

socioafetiva como direito da personalidade, de modo que o elo socioafetivo passa a 

desfilar ao lado dos já conhecidos vínculos biológicos e registrais. 

APELAÇÃO CÍVEL. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. 

PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. O reconhecimento da 

paternidade genética e socioafetiva é um direito da 

personalidade. Embora a perícia tenha excluído a paternidade 



biológica, a prova dos autos comprova a paternidade 

socioafetiva. Apelação desprovida. (Apelação Cível Nº 

70063871123, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 27/05/2015). (TJ-RS 

- AC: 70063871123 RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Data de 

Julgamento: 27/05/2015,  Sétima Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 02/06/2015) 

Ainda, a incerteza na paternidade se concretiza também em relação ao anonimato 

do doador de sêmen. A criança que advém da inseminação artificial heteróloga não 

mantém relação de parentesco com o fornecedor do óvulo ou do espermatozoide. 

Segundo a resolução CFM 1.358 de 11 de novembro de 1992, publicada no Diário 

Oficial da União da República Federativa do Brasil, e segundo a resolução nº 

2.013/2013 do Conselho Federal de Medicina, o sigilo sobre a identidade de 

doadores de gametas e pré-embriões, assim como dos receptores, deve ser mantido, 

de forma que informações sobre os mesmos podem ser fornecidos exclusivamente 

para médicos, por motivação também médica, desde exista decisão judicial, e nos 

casos de grave lesão a outros direitos, resguardando-se a identidade civil do doador. 

Com a investigação de paternidade nos casos da quebra de sigilo, os efeitos serão 

produzidos apenas para o conhecimento da filiação, não sendo possível 

desconstituir a paternidade, ou até mesmo a maternidade, já estabelecida.Toda essa 

situação funda-se no princípio do anonimato, que consiste em um mecanismo 

sinequa non de proteção ao doador, dado que, por não possuir um projeto parental, 

pode retirar-se após a doação, visto que apenas o fez por razões altruístas, dado 

que a resolução CFM 1.358 de 11 de novembro de 1992 veda o pagamento à 

doação de gametas. Tal posicionamento impede a relação de paternidade entre o 

doador e a criança concebida, de forma que o mesmo não pode ser 

responsabilizado no tocante à pensão alimentícia ou sucessões, além da questão da 

“dupla intrusão familiar”, de forma que o doador é visto como um desestabilizador do 

núcleo familiar, seja por revelar segredos do casal, como uma possível infertilidade 

ou doença hereditariamente transmissível, seja por comprometer a integração da 

criança em sua família (SALEM, 1995). O sigilo se faz necessário para evitar a 

criação de vínculo com o indivíduo gerado, pois, uma vez realizada a doação do 

material genético, o doador abre mão de seus direitos da paternidade ou 

maternidade, não tendo nenhum direito sobre a criança gerada e não podendo 



pleitear, de forma alguma, uma ação de reconhecimento de paternidade ou até 

mesmo de alimentos. 

É cabível, ainda, uma comparação com o sistema de adoção (Lei nº 12.010/2009), 

que em seu art. 48, determina o direito de conhecimento da origem biológica do 

adotado, bem como acesso irrestrito ao processo após completar 18 anos, 

permitindo ainda aos menores da idade estipulada o acesso ao processo de adoção, 

a seu pedido, assegurada orientação e assistência jurídica e psicológica. Assim, por 

analogia, poderá o filho gerado por inseminação artificial heteróloga, ter o direito de 

conhecer seu pai biológico, ficando claro que o processo não gerará direito à filiação, 

nem obrigação por parte do pai biológico.Nos casos em que não houve aceitação do 

cônjuge, nem convivência de fato, ainda em analogia à adoção e em respeito ao 

fundamento da dignidade da pessoa humana, esculpido no inciso III do art. 1° da 

Constituição Federal, a possibilidade de conhecer a origem genética já está sendo 

consagrada pela jurisprudência pátria em casos análogos, referentes ao instituto da 

adoção. Nesse sentido: 

ADOÇÃO. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. 

POSSIBILIDADE. A par de o reconhecimento do estado de 

filiação ser direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, 

e a adoção irrevogável (arts 27 e 48, ECA) há perfeita 

possibilidade de o filho adotivo investigar sua origem genética. 

Observância à Constituição Federal (art. 227, §6°). O direito de 

conhecer a verdadeira identidade integra o conceito de 

dignidade da pessoa humana, sendo descabido impedir o 

exercício da ação pelo fato de o investigante ter um pai 

registral ou ter sido adotado. Inexistência da impossibilidade 

jurídica do pedido. Determinado o prosseguimento do processo 

com abertura da instrução. APELO PARCIALMENTE 

PROVIDO, POR MAIORIA, (SEGREDO DE JUSTIÇA). 

(Apelação Cível n° 70014442743, Sétima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS. Relator: Maria Berenice Dias, 

Julgado em 26/04/200 

Ressalva-se, porém que o filho pode reivindicar os dados genéticos do doador 

anônimo de sêmen que constem em arquivos da instituição que os armazenou, para 

fins de direito da personalidade, mas não poderá fazê-lo com o escopo de atribuição 



da paternidade. Assim, jamais será possível atribuir-se ao doador a condição de pai 

da criança gerada. Da mesma forma, não é possível a configuração de direitos/dever 

patrimonial entre doador e criança gerada, impossibilitando pretensões de cunho 

sucessório ou alimentar. 

REGISTRO DO INFANTE APENAS EM NOME DA MÃE 

Ao analisar o âmago da questão discutida no presente trabalho, em busca de 

soluções viáveis, vê-se que o conceito de família na contemporaneidade é resultado 

da evolução histórica das instituições familiares, marcadas por características 

próprias de cada época, desde a família pré-moderna, extensiva, passando também 

pela família moderna, ou nuclear burguesa. Para o sociólogo inglês AntonioGiddens, 

o conceito de família na modernidade tornou-se um conceito “zumbi” na 

contemporaneidade. No presente caso, ao ocorrer a inseminação artificial heteróloga 

sem autorização do cônjuge, é possível perceber a autonomia da mulher, como 

resultado de sua paulatina valorização social. A figura feminina passou por diversas 

fases, de modo que se foi amoldando a estrutura social. Nos primórdios, na família 

pré-moderna, como mera reprodutora, posteriormente, por volta do séc. XVIII com os 

ideais liberalistas, passou a gerir o âmbito privado e ganhou poderes mínimos ao ser 

lhe confiada a educação e saúde dos filhos, que condensavam o futuro próspero de 

uma nação. 

Atualmente, com os princípios trazidos pela Constituição Federal de 88, tais como a 

igualdade de gêneros, a igualdade entre os filhos, tanto os havidos na constância do 

casamento ou fora dele, e fontes plúrimas de família, incluído pelo princípio do livre 

planejamento familiar (art. 226, §6) a mulher ganhou poderes para também gerir o 

âmbito público, para adentrar ao mercado de trabalho, e ser autônoma, chefe de 

família.Tais alterações trouxeram impactos crescentes, como o crescimento de 

famílias monoparentais e ausência do nome do pai no registro do infante. Segundo o 

Censo Demográfico do IBGE do ano de 2010, em sua tabela nº 7 – Famílias únicas 

e conviventes principais em domicílios particulares, por classificação, segundo o tipo 

de composição familiar, as famílias monoparentais femininas com filhos (6.093.226) 

passaram a representar aproximadamente 25% das famílias tradicionais biparentais 

(24.690.256).Não obstante, como o Código Civil, em seu art. 1597, V, apenas 

presume a paternidade do cônjuge que autoriza a inseminação heteróloga, temos 

que sem a autorização, não constará no registro do infante o nome do pai, ou se 

constar a presunção da paternidade é relativa ou juris tantum, a qual admite prova 



em contrário e autoriza o ajuizamento da ação negatória de paternidade pelo marido 

a qualquer momento. Por conseguinte, dados solicitados pelo Conselho Nacional de 

Justiça ao INEP, constantes do censo Escolar do ano de 2012, demonstraram que 

aproximadamente 5,5 milhões de crianças brasileiras não possuíam o nome do pai 

na certidão de nascimento.Ao se ter o direito como espelho que reflete os anseios 

da sociedade, e para este direito, o conflito de direitos fundamentais, qual seja o 

direito à identidade genética em contraposição ao direito do doador ao sigilo, é 

possível perceber que a sociedade em algum momento se desestruturou, ou de 

certa forma, evoluiu tão rapidamente que ultrapassou o andar compassado do 

ordenamento jurídico. A fim de sanar a omissão legislativa, quanto aos casos de 

registros sem o nome do pai, foram instituídos projetos, uns federais e outros 

estaduais, objetivando essencialmente estimular o reconhecimento de paternidade. 

O Projeto Federal Pai Presente instituído pelo Provimento nº16 do CNJ, em 2010, 

aproveita os 7.324 cartórios com competência para registro civil do país, existentes 

em muitas localidades onde não há unidade da Justiça ou postos do Ministério 

Público (MP), para dar início ao reconhecimento de paternidade tardia. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS E RESULTADOS 

Diante da situação, buscou-se a apresentação de soluções viáveis à ausência do 

nome do pai no registro civil da criança, bem como o direito dessa em ter o 

conhecimento de quem a gerou, sem, no entanto, desrespeitar os preceitos legais 

que asseguram a irresponsabilidade do doador e os princípios que regem a 

constância do matrimônio, no tocante à não aceitação do cônjuge. 

Em suma, têm-se três situações: 

a) O registro do infante apenas em nome da mãe, dada a emancipação feminina; 

b) Reconhecimento da paternidade pela afetividade em relação ao cônjuge; 

c) Quebra do sigilo do banco de sêmen em analogia ao procedimento adotado 

na adoção, apenas para efeitos de registro, ficando o doador isento de 

qualquer responsabilidade. 
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