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RESUMO  

  
Este estudo retrata o conflito de dois direitos fundamentais presentes na 
fecundação heteróloga, o direito à verdade genética e personalidade do filho versus o direito 
ao anonimato do doador de material genético. Ao analisar onde um direito fundamental 
acaba se sobrepondo ao outro, verificou-se que nenhum direito é absoluto e, para solucionar 
os casos concretos, a letra fria da lei demonstra-se insuficiente seja por suas falhas ou pela 
falta de legislação que discipline as situações jurídicas que se apresentam empiricamente, 
necessitando do Judiciário para a busca de solução. Utilizando-se do método dedutivo e da 
pesquisa qualitativa e descritiva, investigou-se o direito à filiação e procriação, os direitos de 
personalidade do filho e na ética do procedimento médico, tendo como estudo as 
normas existentes no âmbito jurídico e no Conselho de Medicina, e a opinião da doutrina, 
para chegar ao resultado de que é possível, através de exceções, a quebra do anonimato do 
doador e na investigação da paternidade biológica do filho advindo por meio da 
fecundação heteróloga.   
  

 

INTRODUÇÃO  
 

Existem várias técnicas de reprodução assistida e este trabalho abordará 

apenas a inseminação artificial heteróloga, cuja aplicação envolve aspectos éticos, 

morais e também efeitos jurídicos ainda não regulamentados pelo 

ordenamento jurídico brasileiro.  

Na utilização da técnica de inseminação heteróloga estabelece-se a relação 

de filiação socioafetiva entre a criança e o marido/companheiro de sua mãe, cuja 

presunção de paternidade decorre da lei. Observa-se, assim, de um lado um doador 

que se propõe anônimo, oferecendo seus gametas para viabilizar o projeto parental 

de outrem e que, nessa função, não deseja desenvolver vínculos afetivos ou 

responsabilidades patrimoniais em relação ao ser gerado. No outro extremo, tem-

se uma criança que, embora tenha mãe e pai socioafetivos, ao crescer poderá 

reclamar o direito de conhecer sua ascendência genética e, quem sabe, querer 

exigir direitos sucessórios do doador que lhe possibilitou o nascimento.  

Tem-se, então, um conflito entre o direito ao conhecimento da ascendência 

genética e o direito ao sigilo, um problema que envolve os chamados direitos 

fundamentais de quarta geração e uma nova discussão a respeito do direito 

de família, todos revolucionados pelos progressos da engenharia genética.   

 
OBJETIVOS 

 
Objetivo dessa pesquisa é investigar o conflito entre o direito ao sigilo do 

doador do material genético e o direito ao conhecimento da ascendência genética 



nos casos de reprodução assistida heteróloga, verificando se o direito ao 

conhecimento da verdade biológica se sobrepõe ao direito ao sigilo nos casos de 

aplicação da técnica de reprodução assistida heteróloga.  

 
METODOLOGIA 
  

Para a pesquisa de caráter jurídica-científica foi utilizado o método dedutivo e 

da pesquisa qualitativa e descritiva, sendo que as técnicas para os levantamentos 

de dados foram executadas por meio de pesquisas bibliográficas e documentais, 

coletadas em livros de doutrinas artigos científicos, legislações e jurisprudências 

congruentes ao tema. 

 
DESENVOLVIMENTO 

   
1.  O DIREITO À FILIAÇÃO NA NOVA CONCEPÇÃO DE FAMÍLIA E O PRINCÍPIO 
DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA  

  
Segundo Maria Helena Diniz (2010, p. 50) “a filiação pode se definir como 

vinculo existente entre pais e filhos, sendo uma relação em linha reta e de primeiro 

grau para com os pais que conceberam ou que agem como se assim o tivesse 

feito”. 

  

1.1 Formas de filiação previstas no Código Civil  

 

Existem três tipos de filiação atualmente no ordenamento brasileiro, a civil, 

que provém da adoção, não importando a espécie de família que realiza a ação; a 

presumida, onde, pelo fato de ter sido concebido um filho durante uma relação 

matrimonial ou de união estável, se pressupõem que os pais são o casal; e a última 

é a natural, a qual é levada em conta a questão biológica, presumindo se que o filho 

é aquele que possui material genético dos pais.  

 
1.2 Os fundamentos do Direito de Família à luz dos princípios 
constitucionais da dignidade humana e da afetividade   
  

 Iniciando por um dos princípios fundamentais e principais da Constituição da 

República, a dignidade da pessoa humana, disposto no artigo 1°, inciso III, da Carta 

Magna, esse princípio possui relação com a família, passando a ter peso na garantia 

da proteção igualitária a todos os participantes, principalmente às crianças, aos 



adolescentes e aos idosos.  Mesmo colocando o direito à vida como o 

principal, esta deve ser vivida de forma digna, de tal maneira que as necessidades 

de uma vida humana sejam satisfeitas. Tendo direito à saúde, escola, lazer entre 

outros, inclusive, está também incluso a necessidade de um indivíduo saber suas 

origens, seu passado genético e a história de onde veio. 

Também se faz necessário analisar o princípio da afetividade, que ainda não 

possui previsão expressa no Direito Brasileiro, entretanto, a Constituição Federal o 

considera implicitamente, tendo como base a sua importância notória no âmbito de 

uma família. Na perspectiva de uma relação parental onde o filho é advindo de 

uma reprodução assistida heteróloga, o que liga pai e filho é o afeto. Afeto esse que 

caracteriza as relações socioafetivas, que independe de uma ligação biológica. A 

verdade afetiva é que coloca o cônjuge da mulher, que gesta o feto, como pai 

juridicamente, ligando-os em todas as concepções legais como se filho biológico 

fosse, inclusive tendo o mesmo poder familiar para com o filho que a genitora 

possui, bem como os deveres e obrigações que acompanham.  

Ainda, destaca-se o princípio ao livre planejamento familiar, assegurando 

constitucionalmente, estende-se a todo cidadão e é entendido 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, com 

autonomia e liberdade para decidir por ter filhos ou não, se utilizará os meios 

naturais ou artificiais de procriação. Associado a essa garantia constitucional, as 

técnicas de reprodução assistida se mostram necessárias, pois há casais que 

apresentam problemas para a procriação, caracterizado como a incapacidade de 

engravidar, seja por infertilidade ou esterilidade.  

 

1.3 Filiação advinda das técnicas de reprodução humana assistida  
   

As previsões legais sobre essa forma de estabelecer filiação é dada pelo 

artigo 1.597 do Código Civil Brasileiro, que trata da reprodução assistida, 

tanto a homóloga como a heteróloga, na condição filiação presumida na constância 

do casamento.  

Constitucionalmente a todos é garantido o direito de constituir uma 

família, conferindo autonomia nas decisões para que suas pretensões sejam 

alcançadas. Em se tratando de casais estéreis ou inférteis, além da adoção, 



existem as técnicas de reproduções assistidas para que o desejo de constituir uma 

família seja atendido.   

 1.3.1 O procedimento de inseminação artificial: breves considerações  
  
Convém citar as principais técnicas de reprodução humana 

assistida e reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina (ENDRES, 2012):  

a. Reprodução assistida homóloga.  

b. Reprodução assistida heteróloga.  

c. Fecundação in vitro homóloga. Na forma do Código Civil (art. 

1.597, IV) o material genético deve ser o retirado do próprio casal ao qual se 

pretende realizar a inseminação.  

d. Gestação de substituição é aquela em que a gestação 

é realizada por uma mulher alheia ao relacionamento do casal, de forma gratuita 

e cujo produto da concepção seja entregue de forma imediata para os 

pais biológicos.  

A espécie de fecundação estudada neste trabalho será a reprodução 

assistida heteróloga, constituída pela doação de material genético, por doador 

anônimo, diante da infertilidade do casal ou de um deles. Atualmente, esse tipo de 

inseminação é regulado pela Resolução 1.957/2010, do Conselho Federal de 

Medicina (CFM), a qual deixa claro que a reprodução artificial só pode ser feita por 

aqueles casais que possuem dificuldade ou impossibilidade de gerar filhos, sendo 

proibido todo e qualquer fim que não seja reprodução.  

Dispõe a Resolução 1.957/2010 que é imprescindível a manutenção do 

anonimato do doador em caso de inseminação artificial heteróloga, não sendo 

permitida, em aspecto algum, a divulgação sobre a pessoa que disponibilizar seus 

gametas ou embriões. Entretanto, a Resolução 2013/13 do mesmo Conselho, traçou 

novas regras de ética sobre o anonimato, asseverando em seu item IV, n°4, a 

proibição de qualquer quebra de sigilo do doador, exceto em situações excepcionais. 

Situações estritamente médicas em que seriam imprescindíveis os dados do doador 

do material genético.  

Contudo, é imperial citar que a nova Resolução do CFM, a de n° 2.168/2017, 

publicada em 10 de Novembro de 2017, além de outras determinações e 

regulamentações de considerável importância, autoriza que pessoas sem problemas 

reprodutivos diagnosticados possam utilizar as técnicas disponíveis de reprodução 



assistida (RA), como o congelamento de gametas, embriões e tecidos germinativos, 

sendo também beneficiados, nesta nova política de utilização da RA, pacientes que, 

por conta de tratamento oncológico ou desenvolvimento de doenças, possa vir a ter 

um quadro de infertilidade.   

     
2. A SITUAÇÃO JURÍDICA DO FILHO ADVINDO DA INSEMINAÇÃO 
HETERÓLOGA E O DIREITO DE FILIAÇÃO DO PAI PRESUMIDO  

  

Com a atual leitura constitucional do Direito de Família, o Código Civil de 

2002 (art. 1.513), de forma expressa, estabelece a proibição a qualquer pessoa de 

direito público ou privado interferir na comunhão de vida instituída pela família. Essa 

liberdade do casal quanto ao projeto familiar é autorizada pelo texto constitucional 

(art. 226, §7º), quando trata que o planejamento familiar deverá ser exercido 

com base na dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável. Diante 

desse novo contexto, procriar não mais depende da sexualidade. É direito subjetivo, 

amparado constitucionalmente.  

No exercício da autodeterminação do projeto familiar, a pessoa tem a 

liberdade de procriar (decisão de ter filhos) e a liberdade de não procriar (decisão de 

não ter filhos). O exercício do direito de procriar consiste em uma das justificativas 

para o uso das técnicas de reprodução assistida por quem deseja ter um filho. E 

essa esfera de liberdade denomina-se autonomia, que “consiste no poder que o 

particular tem de estabelecer as regras jurídicas de seu próprio comportamento, 

dentro do espaço que lhe fora cedido pelo Estado” (AMARAL, 2003, p. 347).    

Assim, para se submeter às práticas de inseminação artificial deve-se 

celebrar contrato de prestação de serviços médicos com uma clínica especializada 

em reprodução humana assistida e/ou bancos de sêmen, mediante um termo de 

consentimento informado, em que constam informações sobre todas as etapas do 

procedimento a ser utilizado como o uso de medicamentos, riscos, custos.  

  
2.1 Os efeitos jurídicos da Inseminação artificial heteróloga  
  

Os efeitos jurídicos da inseminação artificial, sobretudo 

a modalidade heteróloga, no tocante à relação paterno-filial e materno-filial da 

criança inseminada artificialmente, adquirem uma ampla dimensão e discussão 

quando se trata de determinar a condição jurídica do filho. A filiação da criança 

gerada por inseminação artificial estaria submetida à filiação natural ou presumida? 



Entende-se que a resposta não pode ser absoluta, já que depende da técnica de 

inseminação que irá se adotar e do grau de artificialidade dessa prática. Por outro 

lado, também se deve considerar o consentimento das partes envolvidas.  

  
 2.1.1 No aspecto dos direitos da personalidade  
  

O primeiro efeito de ordem pessoal consiste em não reconhecimento de 

vínculos de parentesco entre o doador (a) e a pessoa concebida por meio da técnica 

de inseminação heteróloga, pois o doador do material genético não adere a qualquer 

projeto parental, nem pratica ato sexual com a mulher que se propõe a engravidar 

com o emprego de seu sêmen, já que é mero interveniente no procedimento médico-

reprodutivo, agindo em solidariedade ao casal que não teria condições de procriar se 

não em razão da doação de seu sêmen. Assim, não poderá ser considerado pai/mãe 

da criança a nascer. Nesse contexto é a observação de Juliane Fernandes Queiroz 

(2001, p. 139), aduzindo que “a figura do anonimato é garantidora de que não se 

estabeleça, entre doador e filho inseminado, qualquer relação de filiação”.   

Prevalece a autonomia da vontade no estabelecimento da filiação afetiva, 

proporcionado segurança jurídica na relação paterno/materno-filial, de modo a 

assegurar ao filho futuro todos os seus direitos fundamentais, notadamente, o direito 

à convivência familiar.   

  
2.1.1.1 Identidade genética e seu o reconhecimento por meio da ação de 
investigação de paternidade 

  
Para se compreender melhor o que é identidade genética necessita-se 

entender o que se caracteriza como direitos da personalidade. São todos aqueles 

direitos intrínsecos ao ser humano, onde com eles é possível assegurar a dignidade 

de sua vida, e entre eles estão o direito ao nome, a afetividade, a sexualidade, a 

integridade física e tudo que possa vir a afetar fatores psicológicos e emocionais de 

forma decisiva para o bem-estar de um cidadão.  

Se tratando da identidade genética, esta é a verdade biológica de cada ser 

humano, e como tal é necessária a proteção constitucional desse saber 

(BARRACHO, 2008, p. 03). Dessa forma, esse direito não pode ser quebrado 

mediante o direito ao anonimato de seu doador, uma vez que o mesmo é 

irrenunciável. Ou seja, se nem o portador do direito personalíssimo tem o poder de 

dispor sobre sua verdade genética, muito menos seus genitores podem ter tal 



poder, sendo, em determinado ponto de vista, uma pratica inconstitucional, passível 

de ser anulada. Sob um olhar mais rigoroso e profundo, a psique de uma criança 

havida por inseminação heteróloga, de não saber sua real verdade 

ancestral, podem acarretar problemas em sua vida futura, tanto de ordem emocional 

ao se revelar a forma como ela veio ao mundo, como de ordem física no aspecto de 

sua saúde, pois jamais poderá se prever alguma deficiência genética ou até mesmo 

algum impedimento matrimonial.  

Segundo os artigos 27 e 48, do Estatuto da Criança e do Adolescente, filhos 

que possuem paternidade presumida ou que são provenientes de adoção tem o 

direito de buscar sua verdade genética. A Constituição Federal Brasileira em seu 

artigo 227, § 6°, reafirma que essa busca possui ligação direta com a dignidade da 

pessoa humana, sendo inconstitucional a vedação da investigação de paternidade.  

O Projeto de Lei n° 120, de 2003, propõe o acréscimo na Lei 8.560, de 29 de 

dezembro de 1992, do artigo 6°- A  

  
Art. 6° - A. A pessoa nascida de técnicas de reprodução assistida tem o 
direito de saber a identidade de seu pai ou mãe biológicos, a ser fornecido 
na ação de investigação de paternidade ou maternidade pelo profissional 
médico que assistiu à reprodução ou, se for o caso, de quem detenha seus 
arquivos. Parágrafo único A maternidade ou paternidade biológica 
resultante de doação de gametas não gera direitos sucessórios.   

  
Se aprovado o referido Projeto de Lei ganha mais força a busca da verdade 

genética, entretanto uma lei infraconstitucional não possui o poder de se sobrepor 

a um direito fundamental, como no caso do direito de anonimato ou direito do sigilo 

do doador, já que o anonimato caracteriza pedra fundamental para que exista a 

reprodução assistida. Completando esse pensamento Alice Franjdlich (2011, p.08) 

diz que o simples fato de ser anônima a doação é o que a incentiva uma vez que é 

dito que não haverá nenhuma responsabilidade parental futura.   

Embasando todos esses argumentos a Resolução n.º 2.013/2013  e a 

Resolução n° 2.168/2017, ambas do Conselho Federal de Medicina, determinam 

que será mantido o sigilo sobre a identidade do doador, mas que, em situações 

especiais, essa informação poderá ser fornecida em caso de necessidade médica. 

Sendo apenas justificável, portanto, a busca genética em casos onde a saúde da 

criança gerada esteja seriamente prejudicada com o anonimato do doador, seja por 

fatos genéticos ou compatibilidade de transplante de órgãos.  

  



2.2 Os efeitos no aspecto do direito patrimonial  
  

Serão tratados dois efeitos patrimoniais mais relevantes nas relações paterno-

materno-filiais, quais sejam aqueles relacionados aos alimentos e ao direito à 

sucessão hereditária.  

Os alimentos estão relacionados com o sagrado direito à vida e devem 

satisfazer as necessidades materiais de subsistência, vestuário, habitação, a 

assistência na enfermidade, além daquelas de índole moral e cultural, inclusive para 

a educação e formação do alimentando, devendo as prestações atender à condição 

social e ao estilo de vida do alimentado, assim como a capacidade econômica do 

alimentante, numa integral assistência familiar.  

Em relação aos alimentos decorrentes da procriação assistida heteróloga com 

relação ao filho, há que se observar as regras constantes nos arts. 1.694 e seguintes 

do Código Civil, aplicando-se o mesmo pressuposto ou fundamento legal 

para obrigação alimentar, ou seja, vínculo de parentesco, o qual é constituído por 

presunção de paternidade conforme determina o mesmo diploma civilista. O 

segundo pressuposto é que os alimentos devem ser fixados dentro do 

binômio necessidade de quem pleiteia e possibilidade de quem deve prestar, ou nos 

termos da lei “na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da 

pessoa obrigada” (art. 1.694, § 1°).  

No campo dos direitos à sucessão hereditária dos filhos resultantes de 

procriação assistida heteróloga, é de se reconhecer que esses filhos terão os 

mesmos direitos de qualquer outro filho, cujo vínculo seja consanguíneo ou civil, em 

razão do princípio constitucional da igualdade jurídica, vedando qualquer forma de 

designação quanto ao estado de filiação.  

No tocante à inseminação heteróloga, com o devido consentimento do marido 

autorizando a esposa ser inseminada como o sêmen de terceiro, poderá 

ser revelada a verdade biológica do filho, antes ou após o falecimento do 

marido, mas sem qualquer efeito patrimonial relativamente ao espólio ou aos 

herdeiros do doador e, tampouco, este esse estará vinculado à obrigação 

alimentar.   

  
 2.3 Filiação do pai presumido  

 
 



 A filiação estabelecida ela inseminação assistida heteróloga é presumida do 

pai. Assim, mesmo não havendo nenhuma conexão sanguínea o pai detém o 

mesmo poder familiar que a mãe biológica. Portanto, presume-se pai o marido que 

autorizou sua esposa à concepção artificial por meio da inseminação heteróloga, 

sendo a adoção dessa prática de inseminação irrevogável, ao ponto de que, mesmo 

existindo a busca pela verdade genética do filho e uma nova declaração de 

paternidade, agora biológica, este fato, em regra, não surte efeito nenhum no 

registro da criança. Logo, pai será o pai socioafetivo juridicamente, aquele que 

consta no assento de registro civil da criança, o detentor do poder parental de 

direito, conforme previsão no já citado art. 1.597, V, da Norma Civil.  

  

RESULTADOS 
 

 Em regra, não se admite a investigação da paternidade biológica do filho 

concebido por inseminação artificial heteróloga, pois quem participou desse 

processo doando seu material genético não o fez com a manifestação de vontade de 

realizar um projeto familiar, mas sim por motivos altruístas, de solidariedade ao casal 

estéril. Porém, não se pode negar o direito de personalidade do filho em saber a sua 

verdade biológica, como direito fundamental que é, sobretudo em casos de doença 

genética e compatibilidade de transplante de órgãos, sem que, com isso, se atribua 

ao doador as responsabilidades e encargos decorrentes da filiação. Com efeito, não 

se admite a alteração do registro civil em decorrência da investigação filial.  

Com esse trabalho não se pretende esgotar o estudo sobre a matéria, apenas 

ser mais um degrau na grande escada do conhecimento. Portanto, entende-se pela 

necessidade de legislação específica que regule sobre o uso das técnicas de 

reprodução assistida, bem como discipline as conseqüências que delas poderão 

advir.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
  

O direito deve disciplinar e regulamentar as técnicas de inseminação artificial 

e os avanços científicos contemporâneos, incluindo os métodos alternativos 

de reprodução humana, por ser uma solução à esterilidade que assola as pessoas 

impedidas de gerar filhos por questões biológicas ou de outra índole.  



Devendo-se considerar que nenhum tratamento está fora de risco, e as 

tecnologias reprodutivas não são uma exceção, parte-se do entendimento de que, 

uma ética de responsabilidade não quer dizer rejeição às inovações, mas limitação 

de seus riscos e, se possível, uma redução antecipada e seus efeitos prejudiciais. 

A Carta Constitucional consagra o capítulo dedicado à família fundado nos 

princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, impondo 

dever à família, à sociedade e ao Estado de assegurar à criança, dentre outros, com 

absoluta prioridade, o direito à vida. Partindo desse sagrado princípio do direito à 

vida, os filhos nascidos por meio das técnicas de inseminação artificial dentro do 

casamento ou da união estável devem ser considerados filhos por presunção legal 

da paternidade, devendo aplicar as normas constitucionais e infraconstitucionais 

referentes à filiação. Se o nascimento do filho foi decorrente da doação de gametas, 

não há que se negar o direito à filiação socioafetiva (civil), aplicando-se por extensão 

analógica as regras aplicáveis à relação de parentesco e paterno-materno-filial.  

Por conseguinte, o que se tem é a paciência de esperar que o legislador 

intervenha legislando sobre a inseminação artificial, sobretudo na 

modalidade heteróloga, em benefício não só dos cidadãos do presente, mas 

também das futuras gerações.    
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