
 

 

ORIGEM GENÉTICA: A NOVA CONJUNTURA FAMILIAR VIABILIZADA POR 

TÉCNICAS DE REPRODUÇÃO HETEROLÓGA 

 

Andressa Vilela Mendonça Batista1 

Thalia Rezende Pereira 2 

João Paulo Nazário Siqueira 3 

 

RESUMO: Cumpre, preliminarmente, fazer um apanhado sobre o direito ao conhecimento da origem biológica 

dos indivíduos oriundos de técnicas de inseminação artificial heteróloga, com enfoque na doação do gameta 

masculino. Destaca-se a importância da bioética e do biodireito apresentando seus conceitos. Visa compreender o 

direito à identidade genética e o direito ao anonimato do concessor do sêmen. Abordando a racionalidade na colisão 

de Direitos Fundamentais junto ao Princípio da Proporcionalidade.  
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INTRODUÇÃO 

 

O progresso científico da medicina no ramo do estudo celular oportunizou a muitos 

indivíduos que possuem problemas de infertilidade conseguir alcançar a tão sonhada 

paternidade e/ou maternidade. Protegendo o livre consentimento esclarecido dos pacientes 

usufruidores das técnicas de reprodução assistida e assegurando aos médicos a prerrogativa de 

objeção de consciência em casos específicos à saúde e a segurança da mulher ou do feto.  

Conforme disposição do Conselho Federal de Medicina autoriza tal procedimento, 

desde que atendido os aspectos éticos, inerentes à atividade, Resolução nº 2.168/2017, de 21 de 

setembro de 2017 que revogou a Resolução CFM nº 2.121, publicada no D.O.U. dia 24 de 

setembro de 2015, Seção I, p. 117: 

Resolve: Art. 1º Adotar as normas éticas para a utilização das técnicas de reprodução 

assistida, anexas à presente resolução, como dispositivo deontológico a ser seguido 

pelos médicos; 

1. As técnicas de reprodução assistida (RA) têm o papel de auxiliar na resolução dos 

problemas de reprodução humana, facilitando o processo de procriação; 

3. As técnicas de RA podem ser utilizadas desde que exista probabilidade de sucesso 

e não se incorra em risco grave de saúde para o(a) paciente ou o possível descendente; 

§ 2º As exceções a esse limite serão aceitas baseadas em critérios técnicos e científicos 

fundamentados pelo médico responsável quanto à ausência de comorbidades da 

mulher e após esclarecimento ao(s) candidato(s) quanto aos riscos envolvidos para a 
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paciente e para os descendentes eventualmente gerados a partir da intervenção, 

respeitando-se a autonomia da paciente; 

4. O consentimento livre e esclarecido será obrigatório para todos os pacientes 

submetidos às técnicas de RA. (BRASIL, 2017, p. 73). 

 

Para tanta, faz-se necessário que a moral, a ética e o direito sigam interligados aos 

avanços da medicina, evitando o uso desregulado de técnicas que objetivam atender somente 

os anseios profissionais, no lugar de cuidar da população. Sendo assim, a lei que vier a somar 

juntamente com a Resolução do Conselho Federal de Medicina terá de atribuir suporte quanto 

à criança gerada por esses métodos de reprodução assistida, pois a resolução é omissa, 

regulamentando apenas a pessoa do doador e a família contemplada. A lei, que aqui se suscita 

tal regulamentação, deverá se apoiar aos princípios bioéticos e estar de acordo com os princípios 

constitucionais que regem o biodireito. 

Atualmente, prevalece o entendimento doutrinário que mais importante que o vínculo 

biológico é o relacionamento socioafetivo. Com isso, caracterizamos o direito a identidade 

genética, que se trata do jovem por livre e espontânea vontade querer e fazer o uso dos meios 

disponíveis que consolidem sua personalidade, exemplo disso, é quando o fruto gerado quer ter 

ciência das técnicas que foram utilizadas para o seu nascimento, respeitando o princípio da 

dignidade humana lhe é apresentado algumas das formas procedimentais de como foi o 

processo de concepção. O direito ao anonimato do doador é de caráter meramente altruísta não 

possuindo lucratividade.  

O presente trabalho visa demonstrar a necessidade da criação de um regulamento 

jurídico que dê um respaldo maior às técnicas de reprodução assistida heteróloga. 

Especificamente, busca-se a discussão sobre o direito existente entre o anonimato da doação e 

o direito do fruto concebido de saber sua origem genética sem restrições. 

Os avanços do Direito de Família geram a possibilidade ao fruto concebido de conhecer 

suas origens genéticas? 

 

METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma revisão bibliográfica, com fontes de pesquisa variáveis, tais como 

periódicos, doutrinas e a codificação legal, vigente no País. De caráter exploratório, o presente 

artigo não visa exaurir todas as vertentes, se atendo apenas à origem genética e o seu direito 

correlato. 

 

 



 

 

 DIREITO DE CONHECER A VERDADE GENÉTICA 

 

Com o passar dos séculos a família sofreu intensas transformações no que tange a 

autossuficiência da mulher que era subordinada aos desejosos maritais e sucessivamente 

possibilitou uma boa independência aos filhos que antes eram submetidos a castigos e penas 

brutais, em relação à vontade autoritária do pater família. Assim, descreve Carlos Roberto 

Gonçalves: “A família era, então, simultaneamente, uma unidade econômica, religiosa, política 

e jurisdicional”. (GONÇALVES, 2014, p. 31) Ensina Flávio Tartuce sobre a nova conjuntura 

familiar: “É preciso ter em mente que o direito à constituição da família é um direito 

fundamental, para que a pessoa concretize a sua dignidade”. (TARTUCE, 2017, p.17) 

 Os surgimentos de novos métodos contraceptivos trouxeram uma assistência geral para 

a vida das brasileiras, almejando que a mulher alcançasse a tão sonhada Igualdade, Liberdade 

e a Justiça social. Os progressos na área da saúde feminina procuraram dar eficiência a leis e 

políticas públicas de saúde, objetivando o livre arbítrio, sua autonomia e domínio dos seus 

direitos sexuais e reprodutivos. O Ministério da Saúde introduziu o programa de Política 

Nacional de Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos, fortalecendo as ações focadas ao projeto 

parental e oportunizando a distribuição de vários medicamentos que ajudaram no controle de 

natalidade. (BARSTED; PITANGUY, 2011, p. 305) 

A inclusão da mulher na área trabalhista também contribuiu para uma geração 

independente, distante do patriarcalismo. Maria Helena Diniz assevera a alteração da estrutura 

familiar: “Há uma equivalência de papéis, de modo que a responsabilidade pela família passa a 

ser dividida igualmente entre o casal”. (DINIZ, 2015, p. 34) 

Contudo, a evolução genética em prol da sociedade acabou assegurando a alegria do 

surgimento científico de novos meios de se conceber a prole, com variados mecanismos de 

auxílio na reprodução medicamente assistida. O Brasil não conta com uma disposição 

específica que possa tratar taxativamente a concepção genética advinda da inseminação 

artificial heteróloga deixando sem solução vários questionamentos.  

Na busca pelo amparo legal no Código Civil, no capítulo da filiação, de acordo com o 

inciso V, do artigo 1597, presumem-se concebidos, na constância do casamento os filhos, 

havidos por inseminação artificial heteróloga, desde que tenha prévia autorização do marido.  

Um exemplo de como ocorre tal espécie de inseminação é quando um ou ambos 

consortes, necessitam de atenção especializada médica para fazerem o uso de técnicas diversas 

das naturais para procriarem. A inseminação heteróloga consiste a todo o tempo na doação de 



 

 

um sêmen anônimo, não sendo este o do seu esposo, para fornecer a fecundação do óvulo de 

sua mulher.  

A fim de gerar uma maior segurança para as relações jurídicas e firmando a vontade 

matrimonial o único requisito fundamental é o prévio consentimento do marido, não 

necessitando que tenha que ser um documento por escrito. Após afirmar a sua autorização 

consciente e voluntariamente do procedimento de realização da concepção para o nascimento 

de seu filho e se dê por feita, não poderá desconhecer ou impugnar a paternidade que permitiu 

baseado no princípio da boa-fé e princípio da lealdade do consentimento. Mesmo não 

contemplando de seus genes biológicos será considerado o pai pela presunção absoluta da 

paternidade socioafetiva. (DINIZ, 2015) 

A reprodução assistidade heteróloga é determinada como uma característica de 

parentesco civil, em conformidade com o artigo 1593 do Código Civil, in verbis: “Art. 1.593. 

O parentesco é natural ou civil, conforme resulte de consanguinidade ou de outra origem”. 

Reconhecendo, assim, o vínculo socioafetivo, as adoções e as relações de origem heterológa, 

ainda que o pai ou a mãe não tenham contribuído com nenhum material genético. 

(CARVALHO FILHO, 2019, p.1728) 

Será, obrigatoriamente, mantido o sigilo sobre a identidade tanto do doador quanto da 

família que irá receber a doação dos gametas ou embriões. Mas, somente em circunstâncias 

exclusivas e por motivação médica a identidade do fornecedor dar-se-á por disponibilizada para 

o próprio médico, preservando o anonimato da doação.  

Acompanhando o avanço do Código Civil de 2002 e estando diante da evolução do 

direito de família é sustentável compreender e fazer prevalecer o interesse do menor segundo o 

Projeto de Lei Nº 90, pela transição da verdade ficta para a verdade real biológica, que se 

encontra resguardada em segredo profissional e de justiça. O concebido ficará assistido junto 

ao princípio da dignidade da pessoa humana, igualdade entre os filhos “227, §6º, CF” e o direito 

personalíssimo e caso desejar pode dispor do seu direito de conhecer sua origem. 

 

BIOÉTICA E BIODIREITO 

 

A Bioética consiste no método de promover os meios mais adequados de resolução das 

problemáticas impostas pela responsabilidade moral dos médicos, biólogos, psicólogos, 

religiosos, dentre outras áreas, na medida em que ocorrem avanços biotecnológicos. Pode ser 

explicada como a ética das ciências, da saúde e da vida. Tem a finalidade de conceder uma 

proteção à dignidade humana, dispondo da união de limites voltados para as técnicas do 



 

 

crescimento científico. Sustenta a Enciclopédia de Bioética de 1978: “estudo sistemático da 

conduta humana na área das ciências da vida e do cuidado da saúde, quando esta conduta se 

examina à luz dos valores e dos princípios morais, constituindo, portanto, um setor da ética 

aplicada”. (BARBOZA, 2000, p. 210). 

O Biodireito é um instrumento que obtém validade e legitimidade ao regularizar a ordem 

social, disponibilizando os meios mais adequados para direcionar as normas de condutas 

humanas, no ponto de vista teórico, jurisprudencial e legislativo em decorrência dos progressos 

da Biologia, da Medicina e da Biotecnologia. Para que exista uma fundamental conservação em 

defesa da vida e do bem-querer ao ser humano deve haver uma harmonia em torno do Direito 

e a Bioética. Sobretudo, irá prevalecer a ideia de resguardar o ser humano como espécie. 

Acrescenta Daury Cesar Fabriz: 

 

O Biodireito encontra-se em sua gênese, no que se refere a uma construção teórica. 

São direitos que se espraiam pelo âmbito dos direitos fundamentais e direitos 

humanos, apesar de apresentarem objeto e métodos próprios. Inserem-se no quadro 

do paradigma do Estado democrático de direito e visam à proteção da vida e da 

dignidade da pessoa humana e, acima de tudo, prevalecem como direitos que 

procuram resguardar o homem como espécie. (SPAREMBERGER; THIESEN, 2010, 

p. 44) 

 

Em virtude dos fatos mencionados é indiscutível pressupor a fundamental importância 

que ambas as ciências possuem juntas. Isso possibilitou que as conquistas de valor moral e ético 

possuíssem respaldo, protegendo os interesses particulares e regularizando diversos direitos, 

como, em qualquer tempo, proibir a clonagem de seres humanos no Brasil. Assim, todas as 

técnicas de RA deverão respeitar a autonomia do paciente entendendo suas crenças, sua 

liberdade de escolha para que ele possa dispor do uso do melhor procedimento para o seu caso 

e a sua igualdade quanto pessoa de não ser tratada de maneira distinta de qualquer outra, salvo 

quando entre ambas exista alguma diferença de caráter relevante, dentre outros princípios 

basilares da Carta Magna. 

 

DIREITO À IDENTIDADE GENÉTICA 

 

Todo ser humano contém um único genoma, é o que torna cada indivíduo um ser 

exclusivo e específico, distintos uns dos outros, salvo gêmeos monozigóticos, pois apresentam 

o mesmo patrimônio genético. A Constituição Federal é assistida por um rol de princípios 

relacionados à dignidade humana que moldam o valor que é dado para o direito à personalidade, 

garantindo e protegendo o desenvolvimento da pessoa. A dignidade humana é esclarecida por 



 

 

Maria Berenice Dias: “É um macroprincípio do qual se irradiam todos os demais: liberdade, 

autonomia privada, cidadania, igualdade e solidariedade.” (DIAS, 2015, p. 47) 

O direito personalíssimo é classificado como a privacidade, intimidade, imagem e honra 

exercida individualmente e intransmissivelmente. Entretanto, esse direito subjetivo segue 

totalmente ligado ao direito à identidade genética, que se trata de a pessoa defender aquilo que 

lhe é de interesse próprio, como sua vida, honra, moral, entre outros, diante disso, é possível 

partir da premissa biológica de que são informações essenciais e indispensáveis para que o 

sujeito construa sua dignidade humana, garantindo assim o desenvolvimento da sua 

personalidade. (FARIA, 2017, p. 35) 

O intuito da identidade genética é permitir que a identidade pessoal pudesse estar 

assegurada de maneira que cada ser humano soubesse suas próprias origens, ou seja, o 

conhecimento da origem genética integra a identidade da pessoa e precisa ser resguardada pelo 

então direito da personalidade e pelo princípio da dignidade da pessoa humana. Agrega Raquel 

Fabiana Lopes Sparemberger e Adriane Berlesi Thiesen: 

 

A identidade genética surge como um bem jurídico fundamental a ser preservado e 

consagrado pelo Direito Constitucional, abrangendo debates em torno do 

reconhecimento da origem genética do ser humano como um direito de personalidade 

do indivíduo. Além de buscar a consagração dentro do ordenamento jurídico, é 

considerada uma expressão da dignidade humana. (SPAREMBERGER; THIESEN, 

2010, p. 48) 

 

Apesar dos muitos problemas que surgem no âmbito civil pela utilização do 

procedimento de RA e não dispondo estes de uma legislação específica o entendimento 

majoritário é preservar o vínculo socioafetivo, que nos dizeres de Carlos Roberto Gonçalves: 

“impregnado de amor e de solidariedade familiar”. (GONÇALVES, 2014, p. 519) 

O direito que o fruto da inseminação heteróloga tem de conhecer algumas das técnicas 

que deram origem ao seu surgimento não permite enquadrar os pais biológicos a uma obrigação 

de criar um vínculo de paternidade, já que nunca existiu nenhuma convivência familiar, não 

dispondo de nenhum tipo de afetividade para que exista de fato tal filiação. Nesse entendimento 

as crianças advindas dessas técnicas também não poderão requerer herança, mas os critérios 

matrimoniais permaneceram os mesmos.  

As doações aos bancos de coleta são de caráter altruísta, sendo gratuitas aos doadores, 

com o interesse tão somente em auxiliar os casais, que nem sempre são impotentes. Nos dizeres 

de Carlos Roberto Gonçalves:  

 



 

 

O artigo 9º, § 1º, do PL 90 (substitutivo) de 2001, dispõe que a pessoa nascida por 

processo de reprodução assistida, terá acesso, a qualquer tempo, diretamente ou por 

meio de representante legal, e desde que manifeste sua vontade, livre, consciente e 

esclarecida, a todas as informações sobre o processo que a gerou, inclusive a 

identidade civil do doador, obrigando-se o serviço de saúde responsável a fornecer as 

informações solicitadas, mantidos os segredos profissional e de justiça. 

(GONÇALVES, 2014, p. 517-518) 

 

Seguindo essa óptica, é o modo de concretizar o direito à procura da felicidade, 

oportunizando a satisfação daqueles que têm uma imensa necessidade psicológica de saber sua 

própria historicidade, não incumbindo a terceiros interferir nesse mérito ou opor-se a essa 

verdade constitucional, pois essa conquista é um jeito eficaz de assegurar a busca pessoal ao 

mecanismo fundamental para a felicidade destas pessoas. (CARDOSO, 2018, p. 53) 

 

ANONIMATO DO DOADOR 

 

Para que ocorra a procriação por meio das técnicas de Reprodução Assistida Heteróloga 

é de suma importância que sejam feitas doações, estabelecidas como anônimas, aos bancos de 

sêmen e que o material utilizado aos beneficiados desse avanço genético possuam uma origem 

diferente ao do casal que pretende formar uma família.  

As doações de gametas e embriões não podem ter intenção lucrativa ou comercial, 

concernindo somente em generosidade, as partes não devem se conhecer e tem que ser 

respeitada a idade máxima “para a doação de gametas é de 35 anos para a mulher e de 50 anos 

para o homem” (BRASIL, 2017).  De acordo com Eduardo de Oliveira Leite (1995) existe três 

regras para que seja feito o tratamento de infertilidade e para a doação: o consentimento, a 

gratuidade e o anonimato. (MARTINS, 2013, p. 46) 

Entende-se que o Conselho Federal de Medicina dá amparo legal para a utilização desse 

dispositivo de reprodução, mas em contrapartida se mantém omisso ao fruto gerado. 

 

RESOLUÇÃO DA COLISÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS DISPONDO DO 

PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE 

 

Requer a utilização da ponderação, uma vez que observamos um conflito de interesse 

entre o doador de se manter anônimo e do filho do casal assistido por querer conhecer o passado 

de seus ancestrais.  

Diante da vontade expressa da criança ou adolescente e fixando o entendimento junto 

ao Projeto de Lei Nº 90 o Estado não poderá interferir na felicidade de interesse do menor, que 



 

 

é dada com o conhecer de suas origens ou com o saber dos métodos dos quais foram utilizados 

para propiciar seu nascimento, apesar do assistido ter pai e mãe, quando crescer ou se puder 

dispor de representante legal, segundo o projeto, poderá solicitar a quebra total do sigilo 

reclamando o direito de saber sua ascendência genética. 

A finalidade essencial é mostrar que mesmo possuindo omissões a tutela maior do 

Estado sempre preservará a promoção do melhor interesse da criança ou adolescente. 

 

CONCLUSÃO 

 

Muitos são os caminhos a se percorrer no campo da genética e procurando dar um 

amparo maior ao Código Civil que trata sobre a família onde ricamente permanece rodeada de 

autonomia e liberdade, foi desenvolvido um projeto de lei nº 90 (substituto) de 2001 que está 

tramitando no Poder Legislativo, ele abarca as questões mais relevantes que decorrem da 

utilização dos métodos reprodutivos.  

A possibilidade do fruto concebido de conhecer suas origens genéticas é relativa a 

alguns métodos que foram utilizados para originar sua vida, sendo inviável ainda o 

enquadramento da identidade civil do doador, salvo em casos de saúde em que os médicos 

deveram ter de conhecer a origem dos gametas utilizados. 

Todo ser humano merece o direito de saber suas origens genéticas, questão da qual só 

trás benefícios ao sujeito gerado. O biodireito e a bioética seguem conjuntamente para 

normatizar as vias utilizadas por especialistas que não visam o bem-estar humanitário. O 

anonimato é tratado como direito a intimidade do doador, mas que ao ser suscitado são levados 

em consideração os sentimentos do feto gerado. 

Mediante o exposto, precisamos ter o discernimento que a constituição da esfera familiar 

é de direito fundamental para a vida do ser humano no que diz respeito a sua dignidade. Os 

surgimentos das novas técnicas reprodutivas trouxeram um imensurável conforto ao casal 

impossibilitado ou não (casais homoafetivos) de gerar uma vida. Diante disso, a reprodução 

assistida heteróloga viabilizou uma solução ao sonho de muitos cônjuges de formar a própria 

linhagem. 
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