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Resumo:
A inseminação caseira, inseminação de si mesma ou autoinseminação, é um proced-
imento realizado em ambiente doméstico e sem qualquer tipo de respaldo médico 
ou jurídico, o que acarreta diversas consequências. Por causa da não observância 
das regras para realização do procedimento, podem surgir efeitos na esfera jurídica 
que são indesejáveis para os optantes da técnica, como a o reconhecimento da fil-
iação entre a criança gerada e o doador de sêmen, assim como direito a alimentos, 
guarda e visitação. A questão-problema do artigo consiste em compreender: quais 
os efeitos jurídicos decorrentes do procedimento de inseminação caseira? Busca-se 
também compreender em que circunstâncias o procedimento é realizado e como 
os eventuais efeitos jurídicos podem impactar na vida da tentante, doador e da cri-
ança gerada através do procedimento. A metodologia utilizada é qualitativa, com 
base na análise de artigos, revistas, sites, doutrinas e notícias. Portanto, apesar de 
ser um procedimento econômico, a autoinseminação pode gerar efeitos jurídicos 
que prejudicam a vida dos aptos do procedimento, bem como de sua prole.
Palavras-chave: Filiação; alimentos; inseminação caseira.

Abstract:
Home insemination, insemination of oneself or selfinsemination, is a procedure 
performed in a domestic environment and without any medical or legal support, 
which has several consequences. Because of the non-observance of the rules for 
performing the procedure, undesirable effects may arise in the legal sphere for 
those who opt for the technique, such as the recognition of parentage between 
the generated child and the semen donor, as well as the right to food, custody 
and visitation. The problem-issue of the article is to understand: what are the legal 
effects resulting from the home insemination procedure? We also seek to under-
stand under what circumstances the procedure is performed and how possible le-
gal effects may impact the lives of the intending recipient, the donor, and the child 
generated through the procedure. The methodology used is qualitative, based on 
the analysis of articles, magazines, websites, doctrine and news. Therefore, despite 
being an economical procedure, self-insemination can generate legal effects that 
harm the life of the fit of the procedure, as well as their offspring.
Keywords: Filiation; food; home insemination.



A AUTOINSEMINAÇÃO, EVENTUAIS EFEITOS FILIATÓRIOS  E A POSSIBILIDADE 
DE ALIMENTOS INCLUSIVE RECÍPROCOS 333

D
IÁ

LO
G

O
S 

EM
 D

IR
EI

TO
  —

  V
O

LU
M

E 
U

M
 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A autoinseminação pode também ser chamada como insemi-
nação de si mesma ou inseminação caseira. Por ser um procedimen-
to informal, de baixo custo e célere, o procedimento tem encontrado 
muitas adesões por parte de famílias brasileiras que não dispõem de 
condições econômicas para arcarem com os altos custos da fertiliza-
ção em clínicas de reprodução humana medicamente assistida.

Uma das situações complexas deste procedimento é o não ano-
nimato do doador de sêmen, pois desse contexto, exsurge a possibi-
lidade de efeitos jurídicos não desejados, mas que podem ser invo-
cados pelas partes, a qualquer tempo. O eventual reconhecimento de 
paternidade pode acarretar muitas consequências jurídicas indese-
jáveis, pois a fertilização foi realizada a partir do material genético 
de um doador identificado, conhecido, que foi pessoalmente ceder o 
material genético. Nesse caso, tanto a criança como o doador, pode-
rão futuramente desejar ou até mesmo necessitar mover uma ação de 
reconhecimento do vínculo filiatório, com todos os desdobramentos 
jurídicos decorrentes da relação paterno-filial.

O vínculo de filiação traz consigo muitas consequências que 
serão mencionadas neste estudo e que podem causar grandes confli-
tos no seio das famílias, além de gerar obrigações patrimoniais para 
as partes e responsabilidades que podem vincular uma vida inteira. 
Por esse motivo, há necessidade de informar a respeito das eventuais 
consequências jurídicas a partir da possibilidade de reconhecimento 
do vínculo paterno-filial. 
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 ]  CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO 

DE AUTOINSEMINAÇÃO 
 

A inseminação caseira é uma saída para mulheres ou casais 
que desejam constituir uma família, entretanto não conseguem arcar 
com o preço da inseminação artificial ou inseminação in vitro, téc-
nicas que pelo alto grau de especialização e equipamentos, tem um 
custo elevado. Desponta, neste contexto a autoinseminação, um pro-
cedimento sem regulamentação e sem aparato médico especializado.

O procedimento é mediado pelas redes sociais digitais, onde 
as tentantes, termo utilizado para denominar as mulheres que irão 
se submeter ao procedimento, buscam em grupos do Facebook por 
doadores que desejam realizar o procedimento pelo “método da se-
ringa”. Nos grupos as tentantes expõem os procedimentos que deram 
certo, dicas, informações e tiram dúvidas de quem pretende se sub-
meter. O grupo também funciona como uma espécie de banco de 
sêmen online, visto que os doadores ali expõem todas as suas carac-
terísticas para que as tentantes possam escolher o doador que mais 
se enquadre em suas pretensões.  Os adeptos do procedimento são 
mais frequentemente casais homoafetivos, mulheres que optam pela 
produção independente, assim como casais heteroafetivos em que o 
homem possui algum problema reprodutivo, sendo neste caso a in-
fertilidade o problema mais comum.

Após a escolha do doador, é combinado um local, geralmente a 
casa de um dos participantes ou um hotel, para realizar a coleta do sê-
men e o procedimento de inseminação caseira. O procedimento con-
siste na introdução do sêmen coletado do doador no canal da vagina 
com o auxílio de um cateter, coletor menstrual ou seringa. O proce-
dimento é realizado pela tentante ou por um terceiro, na maioria das 
vezes não capacitado para a realização de procedimento médicos.

Outro fato que difere a inseminação caseira das demais técnicas 
de reprodução medicamente assistidas é a inobservância do anoni-
mato, que é um requisito considerado como essencial pelo Conselho 
Federal de Medicina (CFM) quando se trata da doação de material 
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genético com fins reprodutivos, pois evita demandas judiciais de di-
fícil deslinde e insegurança jurídica.

A inseminação caseira é conceituada como:

[...] técnica de reprodução informal, pouco onerosa e desburocratizada, 
realizada por pessoas não especializadas, em âmbito domiciliar, mediante 
a qual é implantado na mulher o material genético (sêmen) de doador cuja 
identidade é conhecida pelas pessoas envolvidas, fato que não atende ao 
critério do anonimato estabelecido para as técnicas de reprodução formais 
medicamente assistidas (CABRAL; SILVA; MOREIRA, 2021, p. 96).

 Na mesma linha de intelecção, a Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) informa:

A prática envolve basicamente a coleta do sêmen de um doador e sua in-
seminação imediata em uma mulher com uso de seringa ou outros instru-
mentos, como cateter. 

A prática é normalmente feita entre pessoas leigas e em ambientes domés-
ticos e hotéis, ou seja, fora dos serviços de Saúde e sem assistência de um 
profissional de Saúde (ANVISA, 2018).

Os médicos contraindicam o procedimento caseiro em decor-
rência dos riscos sanitários, como a contaminação por fungos, bac-
térias e vírus, transmissão de doenças sexualmente transmissíveis e 
genéticas, além do risco de perfuração ou lesão no útero da tentante. 
Por isso:

Do ponto de vista biológico, o principal risco para as mulheres é a possibili-
dade de transmissão de doenças graves que poderão afetar a saúde da mãe e 
do bebê. Isso se dá devido à introdução no corpo da mulher de um material 
biológico sem triagem clínica ou social, que avalia os comportamentos de 
risco, viagens a áreas endêmicas e doenças pré-existentes no doador, bem 
como a ausência de triagem laboratorial para agentes infecciosos, como 
HIV, Hepatites B e C, Zika vírus e outros (ANVISA, 2018).
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 ]   Nesse contexto informal, também se constituem problemas jurí-

dicos, pela não observância do anonimato, a possibilidade do reconhe-
cimento da filiação, obrigação alimentar, disputas por guarda, direito a 
convivência familiar além de questões sucessórias e previdenciárias. 

O RECONHECIMENTO DO VÍNCULO DE FILIAÇÃO 
 E SEUS EVENTUAIS EFEITOS JURÍDICOS

 

Até o advento da Constitucioção, a única família reconhecida 
era a constituída pelo matrimônio, e historicamente, o grau de pa-
rentesco era dividido pelo vínculo de consanguinidade, isto é aquele 
decorrente do critério biológico, ou parentesco civil, aquele prove-
niente da adoção. Contudo, com a evolução legislativa, a distinção se 
torna sem eficácia e de cunho discriminatório (DIAS, 2021). Farias e 
Rosenvald (2016, p.550) ensinam que “civil é o parentesco fundado 
nas demais hipóteses de parentesco quando não presente o vínculo 
biológico. É o parentesco decorrente da adoção, da filiação socioafe-
tiva, dentre outras hipóteses”.

A definição de filiação se tornou ampla, tendo em vista as téc-
nicas de reprodução assistidas que geraram a possibilidade de ges-
tação por substituição e reprodução heteróloga (DIAS, 2021). No 
mesmo sentido os autores afirmam que com “a evolução da enge-
nharia genética e das técnicas de reprodução medicamente assisti-
da somada à presença marcante do afeto em determinadas relações 
humanas permitem enxergar um novo conceito para o parentesco. 
Múltiplo. Aberto. Sem limitações ou preconceitos” (FARIAS, RO-
SENVALD, 2016, p.541), o que demonstra que o conceito de paren-
tesco e família vem se moldando às novas formações de família que 
surgem com o tempo.

Em uma análise mais completa do conceito, os autores abordam:

A liberdade de cada pessoa de efetivar a filiação pode ser realizada através 
de mecanismos biológicos (através de relacionamentos sexuais, estáveis ou 
não), da adoção (por decisão judicial), da fertilização medicamente assis-
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tida ou por meio do estabelecimento afetivo puro e simples da condição 
paterno-filial. Seja qual for o método escolhido, não haverá qualquer efei-
to diferenciado para o tratamento jurídico (pessoal e patrimonial) do filho 
(FARIAS, ROSENVALD, 2016, p.565).

É possível inferir que a filiação pode ser formada de várias for-
mas, não podendo haver qualquer espécie de descriminação entre 
os filhos. Sobre a égide da Constituição e do Código Civil é possível 
compreender que:

É certo e incontroverso que, dentre as múltiplas relações de paren-
tesco, a mais relevante, dada a proximidade do vínculo estabele-
cido e a sólida afetividade decorrente, é a filiação, evidenciando o 
liame existente entre pais e filhos, designado de paternidade ou mater-
nidade, sob a ótica dos pais (FARIAS, ROSENVALD, 2016, p. 560).

Visto que, com a promulgação da Constituição Cidadã a legis-
lação ganhou novas normas e princípios, que abarcaram a nova rea-
lidade social e familiar, passando a se reconhecer vínculos familiares 
distintos dos provenientes do matrimônio, o que anteriormente dei-
xava à margem da sociedade a prole advinda de relações extraconju-
gais. A Constituição passou a reconhecer em seu artigo 227, § 6º, que 
não pode haver distinção entre os filhos havidos ou não da relação 
de matrimônio, ou seja, independente da origem da prole, ele passará 
a exercer os seus direitos em igualdade de condições com os demais 
herdeiros do genitor ou genitora (BRASIL, CF, 1988). 

Os autores complementam que “a incidência da isonomia tem 
o condão de impedir distinções entre filhos fundadas na natureza 
do vínculo que une os genitores (se casados ou em união-estável ou 
em união homoafetiva), além de obstar diferenciações em razão de 
sua origem biológica ou não” (FARIAS, ROSENVALD, 2016, p.111). 
Cabendo mencionar que tal isonomia surtirá efeito na esfera patri-
monial e no campo existencial, podendo afirmar que todos os filhos 
receberam tratamento isonômico nas questões patrimoniais e de-
mais direitos decorrentes da filiação (FARIAS, ROSENVALD, 2016).
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 ]  O reconhecimento em igualdade de condições passou a ser 

adotado por causa do princípio da proteção à família e a proteção in-
tegral da criança ou adolescente. Por isso, a autora dispõe que “Agora 
a palavra “filho” não comporta nenhum adjetivo. Não mais cabe fa-
lar em filhos legítimos, ilegítimos, naturais, incestuosos, espúrios ou 
adotivos. Filho é simplesmente “filho”” (DIAS, 2021, p. 71).

Dias descreve que em relação ao “parentesco decorre das rela-
ções conjugais, de companheirismo e de filiação: maternal ou paternal. 
Pode ser natural, biológico, civil, adotivo, por afinidade, em linha reta 
ou colateral” (DIAS, 2021, p.191). Em decorrência do reconhecimento 
do parentesco é possível afirmar que ocorrerão diversos efeitos jurí-
dicos, por força do vínculo existente (FARIAS, ROSENVALD, 2016).

A legislação também abarcou, mesmo que de forma singela, os 
avanços da medicina e das tecnologias, ao reconhecer:

O desenvolvimento das modernas técnicas de reprodução assistida ensejou 
o que passou a ser chamado de desbiologização da parentalidade, impon-
do o reconhecimento de outros vínculos de parentesco. Assim, parentesco 
civil não é somente o que resulta da adoção. Também o é o que decorre de 
qualquer outra origem que não seja a biológica. Não há como deixar de re-
conhecer que a concepção decorrente de fecundação heteróloga (CC 1.597 
V) gera parentesco civil (DIAS, 2021, p.191-192). 

 Na mesma linha de intelecção, é possível concluir que:

A identificação dos vínculos de parentalidade não pode mais ser buscada 
exclusivamente no campo genético, pois situações fáticas idênticas ense-
jam soluções substancialmente diferentes. A acessibilidade aos métodos re-
produtivos permite a qualquer pessoa realizar o sonho de ter filhos (DIAS, 
2021, p. 208).

Portanto a paternidade ou maternidade biológica deixou de 
ser a única forma de constituição da filiação, tendo em vista que o 
ordenamento jurídico também reconhece o parentesco socioafetivo 
(DIAS, 2021).
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 Para comprovação da maternidade ou paternidade biológica 
basta a realização do exame de DNA, que se tornou o meio mais se-
guro e eficaz para comprovação do vínculo biológico. É inegável que 
em plena era tecnológica e de avançados recursos genéticos, o exame 
de DNA é a forma de comprovação da origem genética com maior 
probabilidade de acerto, sendo considerada suficiente para compro-
vação do vínculo biológico (FARIAS, ROSENVALD, 2016).

Insta mencionar que segundo a Súmula 149 do Superior Tribu-
nal Federal (BRASIL, STF, 1963) “É imprescritível a ação de investi-
gação de paternidade”, ou seja, no que tange a inseminação caseira a 
qualquer momento pode a prole advinda do procedimento requerer 
a sua filiação com o doador de sêmen, e vice-versa.  

Mencionando o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 
em seu art. 27 que “O reconhecimento do estado de filiação é direito 
personalíssimo, indisponível e imprescritível, podendo ser exercita-
do contra os pais ou seus herdeiros, sem qualquer restrição” (BRA-
SIL. ECA. Lei Federal n. 8.069, 1990). Possuindo as ações filiatórias 
natureza meramente declaratória e efeitos retroativos, pois o vínculo 
de filiação é preexistente, sendo apenas reconhecimento no âmbito 
jurídico (FARIAS, ROSENVALD, 2016).

 Tendo em vista que no caso da inseminação caseira o ano-
nimato não é observado no momento da doação, pode o doador ser 
compelido a reconhecer a filiação, por meio de uma ação de inves-
tigação de paternidade. Pois, “Todo e qualquer tipo de relação pa-
terno-filial merece proteção especial no cenário descortinado pela 
Constituição da República, o que, em última análise, corresponde 
a tutela avançada da pessoa humana e de sua intangível dignidade” 
(FARIAS, ROSENVALD, 2016, p. 563).

 O que realça a possibilidade do reconhecimento de filiação 
entre o doador e a criança, fruto do procedimento caseiro, pois como 
já mencionado não pode haver qualquer tipo de distinção entre os 
filhos, o que também pode vir a prejudicar o doador, pois como é 
possível observar em grupos constituídos nas redes sociais, alguns já 
contam com mais de 10 positivos, isto é, alguns doadores já possuem 
mais de 10 filhos oriundos do procedimento.
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 ]  O DIREITO A ALIMENTOS E A RECIPROCIDADE  

DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR

A obrigação alimentar em relação aos filhos em regra cabe aos 
genitores, preconizando a norma “Compete a ambos os pais, qualquer 
que seja a sua situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar, 
que consiste e, quanto aos filhos: I - dirigir-lhes a criação e a educação” 
(BRASIL, Lei Federal n. 10.406, 2002). Da mesma forma, a Consti-
tuição e o ECA preveem a prestação alimentar, ressaltando a segunda 
legislação em seu art. 22 que “Aos pais incumbe o dever de sustento, 
guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no inte-
resse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações 
judiciais” (BRASIL. ECA. Lei Federal n. 8.069, 1990), em outras pala-
vras, aos pais cabe a responsabilidade por zelar pelo bem esta da prole, 
independentemente de qualquer circunstância e adversidade.

Farias e Rosenvald, conceituam alimentos como “tudo o que 
se afigurar necessário para a manutenção de uma pessoa humana, 
compreendidos os mais diferentes valores necessários para uma 
vida digna” (FARIAS, ROSENVALD, 2016, p.706). Podendo ser in-
clusos gastos com alimentos, vestuário, saúde educação, lazer, mo-
radia, entre outros.

Maria Berenice Dias dispõe a respeito da importância de iden-
tificar os graus de parentesco para garantir direitos e atribuir obriga-
ções, como as que originam a reciprocidade das relações alimentares 
(DIAS, 2021). Em relação aos alimentos Farias e Rosenvald (2016) 
também mencionam que os alimentos, em decorrência do parentes-
co, são estabelecidos entre parentes em linha reta, neste caso, ascen-
dente e descendente.

Na seara prática, pode-se inferir que:

prestação alimentícia in natura, quando o devedor, ao invés de entregar ao 
credor uma soma pecuniária, presta os próprios bens necessários à sobrevi-
vência. É o exemplo do pai que paga a própria escola do filho e o plano de saú-
de, como forma de prestar alimentos (FARIAS, ROSENVALD, 2016, p. 707).
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Em relação a obrigação alimentar, cabe mencionar que o pa-
rentesco em linha reta é considerado infinito, portanto a obrigação 
alimentar também, pois “Pais, filhos, avós, netos etc. têm obrigação 
alimentar uns para com os outros”, originando assim a reciprocida-
de da obrigação alimentar (DIAS, 2021, p. 201). Em virtude da so-
lidariedade familiar, também é possível que o filho seja compelido 
a prestar alimentos para os genitores, levando em conta o trinômio 
necessidade-possibilidade-solidariedade familiar.

O direito a prestação alimentar possui caráter personalíssi-
mo, com o intuito de preservação da integridade física e psíquica de 
quem receberá (FARIAS, ROSENVALD, 2016). Visto que, caso o des-
tinatário da prestação venha a falecer, ela será extinta, pois o objetivo 
do legislador era de proteger a pessoa que estava em situação de vul-
nerabilidade, que na maioria dos casos é a criança, recaindo sobre os 
ascendentes a obrigação de cuidar física, psíquica e financeiramente 
do descendente.

Desde de 2008, também com o objetivo de proteger a parte 
vulnerável, neste caso o nascituro, entrou em vigor a Lei n. 11.804, 
que dispõe a respeito dos alimentos gravídicos, determinando que a 
prestação de alimentação pode se dar em favor do nascituro, mesmo 
antes do nascimento (FARIAS, ROSENVALD, 2016). Cabendo pon-
derar neste caso que:

Os alimentos gravídicos dizem respeito à pensão fixada judicialmente, em 
favor do nascituro, destinada à manutenção da gestante durante o período 
de gravidez, cobrindo o natural aumento de despesas. Vale atentar para o 
fato de que os alimentos gravídicos levam em conta as despesas da gestante, 
mas se destinam, em última análise, à manutenção digna do próprio nas-
cituro. Afinal, ele depende da integridade física e psíquica dela (FARIAS, 
ROSENVALD, 2016, p. 749).
 

Como já mencionado o dispositivo legal visa, única e exclusi-
vamente, resguardar o nascituro, que apesar de não possuir perso-
nalidade jurídica, tem alguns direitos garantidos desde o momento 
da concepção. Dispondo a Lei n. 11.804/ 2008, em seu art. 2º que a 
prestação alimentar será composta por um valor suficiente para co-
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 ]  brir despesas provenientes do estado gestacional e das peculiaridades 

de cada caso (BRASIL, Lei Federal n. 11.804, 2008).

No que se refere a inseminação caseira, a possibilidade de ali-
mentos gravídicos torna-se mais difícil, pois a gestante dificilmente 
conseguiria demonstrar os indícios de paternidade entre o nascituro 
e o doador, visto que não houve um relacionamento ou qualquer mo-
tivo que sirva como fato para que ela prove a paternidade, tendo que 
aguardar a realização do exame de DNA para comprovar a filiação.

No ordenamento jurídico pátrio a prisão civil só é permitida 
na hipótese de inadimplemento da obrigação alimentar, visto que, 
após a constituição da obrigação alimentar entre o doador e a crian-
ça oriunda do procedimento caseiro, o não pagamento da prestação 
alimentar pode resultar em prisão, por até 60 dias, de acordo com o 
art. 19 da Lei n. 5.478/68 (BRASIL, Lei n. 5.478, 1968).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Das várias situações de insegurança que a autoinseminação 
pode ocasionar, uma das mais sérias questões reside no fato da não 
observância do anonimato no ato da doação de material genético, as-
sunto tratado neste capítulo, a fim de esclarecer a respeito dos efeitos 
jurídicos que podem advir. Ao se encontrarem para o compartilha-
mento do procedimento, doação de sêmen, as pessoas têm oportu-
nidade de se conhecerem, fato que favorece uma possível ação de 
reconhecimento do vínculo biológico de filiação entre a criança a ser 
gerada e o doador. 

Este estudo demonstrou que o reconhecimento de filiação pode 
ocorrer, pois realmente o material genético utilizado é daquele titu-
lar, não sendo possível afastar o exame de DNA requerido judicial-
mente com o objetivo de se estabelecer o vínculo filiatório. Impende 
destacar que qualquer das partes, futuramente, pode ter o desejo ou 
a necessidade de ver este vínculo reconhecido, com fundamento em 
variadas situações de vida já declinadas neste artigo. Nesse caso, o 
reconhecimento de filiação não é o mais complexo efeito jurídico por 
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si só, mas porque trará a reboque todos os direitos inerentes à condi-
ção de filho: direito a alimentos, à convivência familiar, direitos assis-
tenciais tais como benefícios previdenciários e direitos sucessórios (à 
herança em caso de morte). Da mesma forma, o doador, invocando a 
paternidade e tendo-a reconhecida por sentença judicial, poderá ter 
direito a alimentos (que são recíprocos), ao pensionamento em idade 
senil e obrigação de assistência em caso de doença ou alienação mental. 
Assim como a possibilidade de prisão civil do doador, caso a obrigação 
alimentar não seja adimplida por ele, ao observar que alguns doadores 
já tem mais de 10 filhos, oriundos do procedimento, não resta dúvidas 
quanto a sua dificuldade em arcar com as prestações.

Por esses motivos, a questão de filiação é um sério risco a ser 
enfrentado em dias futuros, pois não se sabe se a ordem da necessi-
dade pode vir a desencadear o reconhecimento do vínculo parental, 
dele advindo todos os efeitos, que no momento da inseminação não 
são antevistos ou desejados.
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