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RESUMO 
 
O presente trabalho tem por escopo conceituar a Reprodução Humana Assistida e 
as principais técnicas utilizadas, sendo elas: Inseminação Artificial, Fertilização in 
vitro com Transferência Embrionária e a Gestação de Substituição. No entanto, 
procura-se enfocar a técnica da gestação de substituição, considerada uma técnica 
de reprodução humana assistida muito discutida atualmente. Objetivou-se interpelar 
especialmente, quanto à eficácia do método, dando ênfase aos aspectos jurídicos 
relacionados ao assunto. Analisamos, no decorrer da pesquisa, a legislação em 
vigor e as considerações doutrinárias, bem como as orientações da Resolução nº 
2.121/2015 do Conselho Federal de Medicina. Ao final, após a análise doutrinária e 
legislativa, pretendeu-se alavancar uma reflexão mais aprofundada quanto a 
disponibilidade presunção mater semp certa est, ressaltando a ligação genética e 
afetiva. 
 
Palavras-chave: Reprodução Humana Assistida; Gestação de Substituição; 
Disponibilidade da Mater Semp Certa Est.  

 

 

SUBSTITUTIONARY GESTATION 
 

ABSTRACT 
 
The present work aims to conceptualize Assisted Human Reproduction and the main 
techniques used, being: Artificial Insemination, In vitro Fertilization with Embryo 
Transfer and Substitutionary Gestation. However, we try to approach the technique of 
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replacement gestation, considered an assisted human reproduction technique currently 
discussed. The objective was to address especially the effectiveness of the method, 
emphasizing the legal aspects related to the subject. During the course of the research, 
the legislation in force, the doctrinal considerations, as well as the guidelines of 
Resolution No. 2.121 / 2015 of the Federal Council of Medicine will be analyzed. In the 
end, after the doctrinal and legislative analysis, it is intended to leverage a more in-
depth reflection on the availability of presumption “Mater Semp Certa Est”, highlighting 
the genetic and affective connection. 
 
Keywords: Assisted Human Reproduction; Substitutionary Gestation; Availability of 

Mater Semp Certa Est.. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A infertilidade é uma incapacidade que atinge um grande número de homens 

e mulheres no mundo e, mesmo com o avanço da medicina, embora existam 

diversos métodos de tratamento para estas pessoas que não conseguem se 

reproduzir de forma natural, tais métodos acabam gerando diversos transtornos 

àqueles que deles se utilizam, seja pela falta de previsão expressa de possibilidade 

de utilização pelo Ordenamento Jurídico, seja pela possível violação de alguns 

direitos que eles podem acarretar. No caso específico da infertilidade feminina, em 

busca de uma solução, algumas mulheres recorrem à Gestação de Substituição ou 

Maternidade Substitutiva.  

A Gestação de Substituição consiste em uma técnica de reprodução humana 

assistida e tem a utilização prevista desde que exista um problema médico que 

impeça ou contraindique a gestação na mulher, que, na técnica figura como doadora 

genética. 

Nessa acepção, ocorre a dissociação de duas situações fáticas, quais 

sejam, a da gravidez e maternidade, com a doação temporária do útero de uma 

mulher para que seja realizada a inseminação artificial de embrião concebido com 

materiais genéticos de terceiros. Faz-se necessário o consentimento entre as 

pessoas que propuseram o procedimento e a gestante, pois, ao nascer, a criança 

deverá ser entregue àquelas que são as doadoras do material genético que formou 

o embrião implantado para gestação no útero de terceira pessoa. 
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Juntamente com o avanço e progresso das técnicas de reprodução humana 

assistida, surgem inúmeros questionamentos, pois não se sabe ao certo quais são 

as suas consequências jurídicas, gerando polêmicas para o direito e para a ética: 

trata-se de um método eficaz? Quais os efeitos jurídicos da gestação de 

substituição? Quais são as normas aplicadas pela legislação brasileira? É possível 

atribuir a maternidade a mulher que gerou a criança? Além desses, há outros 

questionamentos que devem ser enfrentados pelo Direito. 

A análise de tais questionamentos será feita com base no estudo do 

conceito da Reprodução Humana Assistida e as suas técnicas, incluindo a Gestação 

de Substituição, bem como a possibilidade jurídica do ato, com base no princípio da 

dignidade humana e do melhor interesse da criança. Sendo assim, é de extrema 

importância o estudo dessa modalidade bem como o seu reconhecimento pelo 

ordenamento jurídico brasileiro. 
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2. REPRODUÇÃO HUMANA ASSISTIDA 

 

2.1 CONSTRUÇÃO HISTÓRICA 

 

Todo o processo em que o gameta masculino encontra e perfura o gameta 

feminino por meios não naturais é normalmente chamado de Reprodução Humana 

Medicamente Assistida ou Fecundação Artificial3. 

A reprodução humana assistida pode ser definida como um conjunto de 

técnicas que tem por finalidade facilitar ou viabilizar a procriação por homens e 

mulheres estéreis ou inférteis. Trata-se de técnicas utilizadas por médicos 

especializados, ou seja, que possuem, além do conhecimento ordinário sobre a 

ciência médica, especialização nesta seara. Nesse sentido, Maria Helena Diniz 

entende que “reprodução humana assistida é um conjunto de operações para unir, 

artificialmente, os gametas feminino e masculino, dando origem a um ser humano4”. 

Mariangela Badalotti entende que 

 

 

[...] o desejo de ter filhos é um sentimento inato, primitivo. A 
fertilidade está relacionada à realização pessoal, e a incapacidade de 
procriar representa uma falha em atingir o destino biológico, além de 
ser um estigma social5. 

 
 
 
 

Antigamente, a paternidade era considerada linear e natural. Originava-se de 

um ato sexual, seguido da concepção e do nascimento. A verdadeira revolução, 

ocorrida no campo da biotecnologia, produziu reflexos nas estruturas familiares, 

especialmente em face do surgimento de variadas técnicas de reprodução 

medicamente assistidas6. De acordo com Maria Berenice Dias, “tudo mudou, mas a 

legislação ainda reproduz este modelo”. 

                                                           
3 MEIRELLES, Jussara Maria Leal de (Coord.). Biodireito em discussão. Curitiba: Juruá, 2008. 
4
 DINIZ, Maria Helena. O estado atual do biodireito. 2ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2002. p. 475. 

5
 BADALOTTI, Mariangela. Aspectos bioéticos da reprodução assistida. Revista de Medicina da PUCRS, Porto 

Alegre, v.7, n.3, p.88-89, 1997. 
6
DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Familias.  4 ed. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. 
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Na área de reprodução humana assistida, os avanços tecnológicos 

emprestaram significativo relevo à vontade, fazendo vir abaixo todo o sistema de 

presunções da paternidade, da maternidade e da filiação7.  

 Em matéria de filiação, o direito sempre se valeu de suposições ou 

presunções, devido à “natural dificuldade em se atribuir a paternidade ou 

maternidade a alguém ou, então, de óbices fundados em preconceitos históricos 

decorrentes da hegemonia da família patriarcal e matrimonializada” 8. Tudo isso para 

se fixar o momento da concepção, definindo a filiação e certificando a paternidade 

com os direitos e deveres decorrentes. 

Atualmente, os casais estéreis e inférteis, devido ao avanço da tecnologia e 

da medicina, têm à disposição um meio legítimo de satisfazerem os seus desejos, 

utilizando-se das Técnicas de Reprodução Humana Medicamente Assistida. 

 

2.2 TÉCNICAS DE REPRODUÇÃO HUMANA ASSISTIDA 

 

As técnicas de reprodução assistida surgem como formas de terapia da 

infertilidade. De acordo com Maria de Fátima Freire de Sá, essas “são apenas 

paliativos, são tratamentos capazes de dar filhos a quem a natureza os negou” 9  . No 

entanto, a autora relata que nem sempre as técnicas utilizadas alcançam êxito, 

podendo sua aplicação ser frustrante no sentido de que não necessariamente irão 

conduzir ao filho tão esperado.  

Paulo Vinícius Sporleder de Souza ensina que “reprodução assistida 

consiste no conjunto de técnicas que permite a reprodução humana fora do 

processo natural”8.  Segundo o autor, essas técnicas podem ser classificadas quanto 

à origem dos gametas e em relação ao procedimento de união destes. Quanto à 

origem do material genético é possível classificar a reprodução assistida como 

sendo: homóloga, heteróloga, mista e extraconjugal. 

No entanto, Marise Cunha de Souza afirma que as Técnicas de Reprodução 

Assistida podem ser classificadas em:  

                                                           
7
GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. A nova filiação. O biodireito e as relações parentais. O 

estabelecimento da parentalidadefiliação e os efeitos jurídicos da reprodução assistida heteróloga. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2003. 
8
LÔBÔ, Paulo. Direito Civil: Famílias . 4ª ed. – São Paulo: SARAIVA, 2011.  

9
SÁ, Maria de Fátima Freire de; NEVES, Bruno Torquato de Oliveira (coordenadores). Bioética, biodireito e o 

Código Civil de 2002. Belo Horizonte , Del Rey, 2004, p. 89. 
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a) intracorpóreas: a inseminação artificial, que é o método pelo qual 
se insere o gameta masculino no interior do aparelho genital 
feminino, possibilitando a fecundação dentro do corpo da mulher. Há 
a inoculação, a introdução do sêmen na mulher, não havendo 
qualquer tipo de manipulação externa do óvulo ou do embrião.  
b) extracorpóreas: a fertilização in vitro (FIV), pela qual recolhem-se 
o óvulo e o espermatozoide, faz-se a fecundação fora do corpo 
humano em um tubo de ensaio ou mídia de cultivo (daí a 
denominação bebê de proveta) sendo, posteriormente, o óvulo 
fecundado (embrião) transferido para o útero materno.  
c) homólogas: utilizam-se os gametas do próprio casal;  
d) heterólogas: utilizam-se gametas masculino ou feminino ou ambos 
de doadores. Para o Código Civil, que insere as TRAs no artigo que 
estabelece a presunção da paternidade, serão homólogas quando 
realizadas com esperma do próprio marido (ou companheiro, para 
aqueles que admitem a aplicação do art. 1.597 do CC àqueles que 
vivem ou viveram em união estável). Serão heterólogas quando 
realizadas em mulheres casadas (ou que vivam em união estável), 
com esperma de uma terceira pessoa (doador) 10.  
 
 
 

Sobre inseminação artificial homóloga e heteróloga, Paulo Lôbo a define o 

nos seguintes termos: 

 

 

Inseminação artificial homóloga: 
“É a que manipula gametas da mulher (óvulo) e do marido (sêmem). 
A manipulação, que permite a fecundação substitui a concepção 
natural, havida da cópula. O meio artificial resulta da impossibilidade 
ou deficiência para gerar de um ou ambos os cônjuges. O uso do 
sêmen do marido somente é permitido se for de sua vontade e 
enquanto estiver vivo, por ser exclusivo titular de partes destacadas 
de seu corpo”. 
Inseminação artificial heteróloga: 
“Se dá quando é utilizado sêmen de outro homem, normalmente 
doador anônimo, e não o marido, para a fecundação do óvulo da 
mulher. A lei não exige que o marido seja estéril ou, por qualquer 
razão física ou psíquica, não possa procriar. A única exigência é que 
tenha o marido previamente autorizado à utilização de sêmen 
estranho ao seu” 11. 

 

 

A Resolução do Conselho Federal de Medicina, nº 2.121/2015, considerando 

a infertilidade como um problema de saúde, o avanço do conhecimento científico, o 

reconhecimento e qualificação como entidade familiar a união estável homoafetiva e 
                                                           
10

 SOUZA, Marise Cunha de. Juíza de Direito da 2ª Vara de Família da Ilha do Governador – RJ. As Técnicas de 
Reprodução Assistida. A Barriga de Aluguel. A Definição da Maternidade e da Paternidade. Bioética. Artigo 
cientifico Revista da EMERJ, v. 13, nº 50, 2010.  
11

 LÔBÔ, Paulo. Direito Civil: Famílias . 4ª ed. – São Paulo: SARAIVA, 2011, p. 224. 
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a necessidade de harmonizar o uso dessas técnicas com os princípios da ética 

médica, adota as normas éticas para a utilização das técnicas de reprodução 

assistida, tornando-se o dispositivo deontológico a ser seguido pelos médicos 

brasileiros. 

Entretanto, Silvia da Cunha Fernandes, entende que tal procedimento deve 

ser adotado por um casal heterossexual, vivendo em união estável, casado ou não, 

respeitando o direito da criança de possuir pai e mãe: 

 

[...] pessoas solteiras, viúvas, separadas, divorciadas, homossexuais 
ou transexuais estão impedidas de se socorrerm das técnicas de 
reprodução assistida, as quais visam atenuar os problemas de 
esterilidade de um casal. 
 
 

Há uma discordância doutrinária entre autores renomados no direito de 

família, como por exemplo, Maria Berenice Dias que entende que as famílias 

homoafetivas precisam de acesso as técnicas de reprodução humana assistida. 

  Em relação aos procedimentos de união dos gametas, os métodos mais 

utilizados são: Inseminação Artificial; Fertilização in vitro com Transferência 

Embrionária e; Gestação de Substituição ou Maternidade Substitutiva12. 

 

 

2.2.1 Inseminação Artificial 

 

A Inseminação Artificial foi umas das primeiras técnicas a ser criada, sendo 

um processo simples, com baixo custo, consistindo na fecundação de uma mulher 

por via diferente da relação sexual. Nesse caso, é feita a introdução do sêmen no 

interior do aparelho reprodutor com uma quantidade adequada de espermatozoides 

para que completem o trajeto até os óvulos. A Inseminação Artificial, por sua vez, 

reproduz as condições fisiológicas da relação sexual, podendo ser intra-cervical, 

intra-uterina, intra-peritonal, tubária direta e tubária indireta13.  

De acordo com Elizandra Mara da Silva, a técnica compreende 

 

                                                           
12

 MARINHO, Ângela de Souza Martins Teixeira. Reprodução humana assistida no direito brasileiro: a polêmica 
instaurada após o novo Código Civil. Porto Alegre: [s.n.], 2010, p. 29. 
13

 PÁDUA, Amélia do Rosário Motta. Responsabilidade Civil na Resprodução Assistida. Rio de Janeiro: Lumen 
Júris, 2008, p. 72.  
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 “[...] o desenvolvimento de várias etapas, como: a indução da 
ovulação, a punção folicular e cultura dos óvulos, coleta e reparação 
do esperma, completando-se com a inseminação e cultura dos 
embriões. Na ovulação normal, ocorre a liberação de apenas um 
óvulo, com a indução, procura-se aumentar o número de óvulos, a 
fim de se conseguir maiores chances na obtenção de embriões” 14. 

 

A técnica pode ser conduzida por espécies diferentes, sendo homóloga ou 

heteróloga. Na primeira, é utilizado o material genético do marido ou companheiro 

da mulher receptora não apresentando muitas controvérsias. Já a segunda, abre 

espaço para a utilização do material genético de um terceiro doador, portanto, a 

hereditariedade jurídica diverge da biológica. De acordo com Regina Fiúza Sauwen, 

”Podem também ocorrer problemas quanto à qualidade do esperma (mobilidade ou 

morfologia anormal) 15”. 

 

2.2.2 Fertilização in vitro com Transferência Embrionária 

 

Segundo Aline Mignon de Almeida, a fertilização in vitro, com transferência 

embrionária, consiste na “técnica usada para unir os gametas feminino e masculino 

fora do corpo humano, formando um embrião que posteriormente é introduzido no 

útero16”. Heloisa Helena Barboza afirma que, na inseminação artificial, o óvulo é 

fecundado dentro do próprio organismo feminino, sendo intracorpórea, enquanto, na 

fertilização in vitro, retira-se o óvulo, unindo este ao esperma em laboratório, sendo 

considerada, assim, como extracorpórea17. 

A técnica de reprodução humana também é popularmente conhecida como 

“bebê de proveta” e oferece grandes chances de gravidez para aqueles que 

enfrentam dificuldades para engravidar. Na busca de novas descobertas, é de 

extrema importância o cuidado com a manipulação do material genético para que o 

                                                           
14

 SILVA, Elizandra Mara da. A Filiação em face da Reprodução Humana Assistida, Revista da Esmesc, v.13, n. 19, 
2006. Disponível em www.esmesc.com.br/upload/arquivos/2-1247232309.PDF.  
15

 SAUWEN, Regina Fiúza. HRYNIEWICZ, Severo. O direito in vitro: da bioética ao biodireito. Rio de Janeiro: 
Editor Lúmen Júris, 1997, p. 76. 
16

 ALMEIDA, Aline Mignon de. Bioética e biodireito. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2000, p. 27. 
17

 BARBOZA, Heloisa Helena. A filiação em face da inseminação artificial e da fertilização in vitro. Rio de Janeiro: 
Renovar, 1993, p. 36. 

http://www.esmesc.com.br/upload/arquivos/2-1247232309.PDF
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desenvolvimento científico não traga consequências, visto que a própria ambição do 

cientista pode influenciar e comprometer as próximas gerações. 

 

2.2.3 Gestação de Substituição 

De acordo com Marise Cunha de Souza, a gestação de substituição ocorre 

quando “há a fertilização in vitro e a mulher doadora do material genético possui 

algum problema que faz com que seu útero não seja apto a gerar o embrião”. Dessa 

forma, o embrião se desenvolverá no útero de uma mãe hospedeira. 

A autora Silva da Cunha Fernandes relata em sua obra que 

A mãe de substituição, durante um determinado período, carrega em 
seu ventre uma criança para outra mulher, findo este prazo entregará 
a esta mulher a criança que alimentou, carregou e protegeu durante 
toda a gravidez. Se a mulher solicitante forneceu o óvulo, será a mãe 
genética; se foi a mãe de substituição quem fornecei o óvulo, será a 
mãe genética e geradora ao mesmo tempo18. 

 

A Gestação de Substituição, assim conceituada pela Resolução nº 2.121/ 

2015, do Conselho Federal de Medicina, também popularmente conhecida como 

“barriga de aluguel” ou Maternidade Substitutiva, pode ser homóloga ou heteróloga, 

devendo ser gratuita de acordo com os parâmetros principiológicos brasileiros19. 

A autora Maria Berenice Dias, em sua obra, afirma que 

 

[...] é proibido gestar o filho alheio, mediante pagamento. A gestação 
por substituição seria um negócio jurídico de comportamento, 
compreendendo para a “mãe de aluguel” obrigações de fazer e não 
fazer, culminando com a obrigação de dar, consistente na entrega do 
filho20.  

 

                                                           
18

 FERNANDES, Silva da Cunha. As Técnicas de Reprodução Humana Assistida e a necessidade de sua 
regulamentação jurídica. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. 
19

 Resolução do Conselho Federal de Medicina -Publicada no D.O.U. de 24 de setembro de 2015, Seção I. 
20

 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Familias.  4 ed. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, 
p. 404. 
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 A gestação de substituição está associada a um contrato do qual resultam 

direitos e obrigações para ambas às partes, garantindo que todos os relacionados 

tenham o conhecimento de tais normativas, servindo como uma garantia do acordo. 

Neste sentido, Sílvio de Salvo Venosa relata que 

 

Quanto ao denominado contrato de gestação, as chamadas barrigas 
de aluguel, o movimento científico e legislativo internacional tem 
mostrado repulsa a qualquer modalidade de pagamento para essa 
atividade, quando não ao próprio fato. Há países, todavia, que 
admitem a prática e até mesmo a incentivam, como os Estados 
Unidos. A fecundação em ventre alheio somente deve ser admitida, 
em ultima ratio, por motivos de solidariedade e de afeto, da mesma 
forma que a doação de esperma. Nesse sentido já existem 
legislações, como a lei espanhola de 1988 (Brossert e Zannoni, 
1996: 475). Na ausência de norma, entre nós, um contrato oneroso 
dessa espécie deve ser considerado nulo, porque imoral seu objeto, 
e a obrigação dele decorrente pode ser considerada, quando muito, 
obrigação natural. É como conclui, por exemplo, Francisco Vieira 
Lima Neto, para quem o pacto de gestação não fere a moral e os 
bons costumes quando é feito de forma gratuita e para solucionar 
problemas de infertilidade da mulher (In: SANTOS, Maria Celeste 
Cordeiro Leite (Org.). Biodireito, 2001:140). Acrescenta ainda o autor 
que o Código de Ética Médica passou a admitir a prática desde que 
os participantes estejam esclarecidos21. 

 

 Trata-se de um método mais polêmico, justamente, pela criança ser gerada 

por uma terceira pessoa à relação conjugal ou entre parceiros, sendo necessária 

uma análise mais profunda dos possíveis conflitos gerados, tal como as possíveis 

soluções para àqueles que optam por tal método. Para tanto, será analisada a 

legalidade da Gestação de Substituição e então os conflitos bioéticos na sequência.   

 

 

 

 

 

                                                           
21

 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil. Direito de Família. 3ª Edição. São Paulo. Atlas. 2003. 
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3. DIREITO BRASILEIRO 

 

3.1 LEGALIDADE 

No Brasil, é livre o planejamento familiar, em relação a quando, como e 

quantidade de filhos que o casal venha a ter, não podendo o Estado ou até mesmo a 

própria sociedade impor limites22. A Constituição Federal, em seu artigo 227, §6º e 

§7º estabelece que  

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 
criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o 
direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de 
toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão. 
[...] 
§ 6º Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por 
adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas 
quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. 
§ 7º No atendimento dos direitos da criança e do adolescente levar-
se- á em consideração o disposto no art. 204. 
 
 

Em concordância, Maria Berenice Dias, relata que a ordem jurídica 

consagra, como sendo fundamental, o direito à convivência familiar e que este adota 

a doutrina da proteção integral, transformando crianças e adolescentes em sujeitos 

de direito com prioridade a dignidade da pessoa humana. Segundo a autora, a 

legislação vigente “[...] proibiu quaisquer designações discriminatórias à filiação, 

assegurando os mesmos direitos e qualificações aos filhos nascidos ou não da 

relação de casamento e aos havidos por adoção”23. 

Conforme disposto no art. 1.593, do Código Civil, o parentesco também 

pode ser por afinidade como acontece no caso do cônjuge e do companheiro que 

mantêm parentesco com os parentes do outro. Pode também ser civil, quando 

decorrer de adoção, da paternidade socioafetiva ou da inseminação artificial 

heteróloga.   

                                                           
22

 LÔBO, Paulo. Direito Civil: Famílias . 4ª ed. – São Paulo: SARAIVA, 2011. 
23

 DIAS, Maria Berenice. Maria Berenice. Manual de Direito das Familias.  4 ed. – São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2016. 
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O Código Civil, em seu artigo 1.597 dispõe: 

Art. 1.597. Presumem-se concebidos na constância do casamento os 
filhos: 
I - nascidos cento e oitenta dias, pelo menos, depois de estabelecida 
a convivência conjugal; 
II - nascidos nos trezentos dias subsequentes à dissolução da 
sociedade conjugal, por morte, separação judicial, nulidade e 
anulação do casamento; 
III - havidos por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido 
o marido; 
IV - havidos, a qualquer tempo, quando se tratar de embriões 
excedentários, decorrentes de concepção artificial homóloga; 
V - havidos por inseminação artificial heteróloga, desde que tenha 
prévia autorização do marido24. 
 

No entanto, os métodos de reprodução homóloga e heteróloga se 

popularizaram, assim como a doação de óvulos e espermatozoides e a gestação de 

substituição. Heloisa Helena Barboza afirma que “a partir do momento em que se 

tornou possível interferir na reprodução humana, a procriação deixou de ser um fato 

natural para subjugar-se à vontade do homem”25. 

A própria Resolução nº 2.121/ 2015, do Conselho Federal de Medicina, já 

mencionada neste trabalho, adota normas éticas para a utilização das técnicas de 

reprodução assistida, sempre em defesa do aperfeiçoamento das práticas e da 

observância aos princípios éticos e bioéticos que ajudam a trazer maior segurança e 

eficácia a tratamentos e procedimentos médicos, tornando-se o dispositivo 

deontológico a ser seguido pelos médicos brasileiros e revogando a Resolução nº 

2.013/13.  

Para que ocorra a gestação de substituição, existem alguns requisitos 

necessários dispostos pela própria Resolução: 

 

1 - As doadoras temporárias do útero devem pertencer à família de um dos 
parceiros em parentesco consanguíneo até o quarto grau (primeiro grau – 
mãe; segundo grau – irmã/avó; terceiro grau – tia; quarto grau – prima). 
Demais casos estão sujeitos à autorização do Conselho Regional de 
Medicina.  
2- A doação temporária do útero não poderá ter caráter lucrativo ou 
comercial.  
3- Nas clínicas de reprodução assistida, os seguintes documentos e 
observações deverão constar no prontuário do paciente: 

                                                           
24

 BRASIL. Código civil, 2002. Código civil. 53.ed. São Paulo: Saraiva; 2002. 
25

 BARBOZA, Heloisa Helena. A filiação em face da inseminação artificial e da fertilização in vitro. Rio de Janeiro: 
Renovar, 1993, p. 37. 
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3.1. Termo de consentimento livre e esclarecido informado assinado pelos 
pacientes e pela doadora temporária do útero, contemplando aspectos 
biopsicossociais e riscos envolvidos no ciclo gravídico-puerperal, bem 
como aspectos legais da filiação;  
3.2. Relatório médico com o perfil psicológico, atestando adequação clínica 
e emocional de todos os envolvidos;  
3.3. Termo de Compromisso entre os pacientes e a doadora temporária do 
útero (que receberá o embrião em seu útero), estabelecendo claramente a 
questão da filiação da criança;  
3.4. Garantia, por parte dos pacientes contratantes de serviços de RA, de 
tratamento e acompanhamento médico, inclusive por equipes 
multidisciplinares, se necessário, à mãe que doará temporariamente o 
útero, até o puerpério;  
3.5. Garantia do registro civil da criança pelos pacientes (pais genéticos), 
devendo esta documentação ser providenciada durante a gravidez;  
3.6. Aprovação do cônjuge ou companheiro, apresentada por escrito, se a 
doadora temporária do útero for casada ou viver em união estável26.  

 

É importante ressaltar que esse dispositivo não tem força de lei e visa 

determinar os princípios éticos a serem seguidos pelos médicos quando da 

utilização das técnicas de reprodução humana assistida.  

 

3.2 CONFLITOS BIOÉTICOS 

A gestação de substituição se encontra inserida no domínio das questões 

bioéticas, sendo a técnica de reprodução humana assistida a que mais levanta 

questionamentos jurídicos. A discussão ocorre porque a técnica utilizada permite 

que a mulher que pretende ter um filho, mesmo não tendo tal capacidade, possa a 

vir ser a mãe genética deste. 

 Neste sentido, relata a autora Marise Cunha de Souza que,  

[...] O caso é daqueles que mais podem gerar conflito e, embora o 
CC não tenha regulamentado a hipótese, também não a proíbe. 
Tanto assim, que há algum tempo foi amplamente noticiado o caso 
de uma avó que gerou o seu neto porque a filha não tinha condições 
de fazer a gestação do embrião em seu ventre27. 

Maria Helena Diniz entende que: 

                                                           
26

 Resolução do Conselho Federal de Medicina - Publicada no D.O.U. de 24 de setembro de 2015, Seção I, p. 
117. 
27

 SOUZA, Marise Cunha de. Juíza de Direito da 2ª Vara de Família da Ilha do Governador – RJ. As Técnicas de 
Reprodução Assistida. A Barriga de Aluguel. A Definição da Maternidade e da Paternidade. Bioética. Artigo 
cientifico Revista da EMERJ, v. 13, nº 50, 2010.  
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Urge, portanto, a imposição de limites à moderna medicina, 
reconhecendo-se que o respeito ao ser humano em todas as suas 
fases evolutivas (antes do nascer, no nascimento, no viver, no sofrer 
e no morrer) só é alcançado se estiver atento à dignidade humana. 
Daí, ocupar-se a bioética de questões éticas atinentes ao começo e 
fim da vida humana, às novas técnicas de reprodução humana 
assistida, à seleção de sexo, à engenharia genética, à maternidade 
substituta etc., considerando a dignidade humana como valor ético, 
ao qual a prática biomédica está condicionada e obrigada a respeitar. 
Para a bioética e o biodireito a vida humana não pode ser uma 
questão de mera sobrevivência física, mas sim de “vida com 
dignidade28. 

 

Nota-se que no Ordenamento Jurídico não há vedação expressa quanto à 

utilização das técnicas de reprodução humana assistida, sendo de extrema 

importância ressaltar a Lei nº 11.105/2205, a qual estabelece as normas de 

segurança e mecanismos de fiscalização de atividades que envolvam organismos 

geneticamente modificados, dispondo sobre a política nacional de biossegurança e 

aprovação pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28

 DINIZ, Maria Helena. O estado atual do biodireito. 2ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2002. p. 18. 
29

 LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI. LEI 11.105, de 24 de 
março de 2005. <http://www.camara.gov.br/sileg/integras/345638.pdf> Acesso em: 30/09/2017. 

http://www.camara.gov.br/sileg/integras/345638.pdf
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4. GESTAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO  

4.1 DA DISONIBILIDADE DA PRESUNÇÃO MATER SEMP CERTA EST  

 

 A expressão latina Mater Semp Certa Est significa que sempre há certeza 

sobre quem é a mãe. Porém, a utilização da técnica de gestação de substituição 

desencadeia discussões em relação à complexidade estabelecida no que diz 

respeito à presunção da maternidade, uma vez que a gestação caberá a uma mulher 

e o material genético responsável pelo desenvolvimento da criança e a criação da 

criança após o nascimento caberá à outra. 

 Atualmente, pretendem-se privilegiar, além da ligação biológica entre o pai, a 

mãe e o bebê, fruto do ato sexual, as diversas situações em que não prevalece a 

ligação biológica, conforme já explorado anteriormente. Assim, entende Francisco 

Coelho que, "a distinção entre filiação biológica e filiação jurídica não é mais do que 

uma aplicação da diferença conhecida entre o Fato e o Direito30”. 

 De acordo com Angélica Rosa: 

 

O filho nascido na constância do casamento é prole presumida por 
lei, como consta na própria legislação, em que a mãe pode 
normalmente registrar o filho provando o casamento, mesmo assim, 
somente o exame de DNA poderá mesmo esclarecer com clareza 
essa paternidade que antes era tida como certa pelo dever de 
fidelidade que o casamento impunha a relação, mas que é 
questionável diante de uma sociedade em que o sexo não está 
condicionado a exclusividade com o parceiro ou parceira31. 

 

 Verifica-se que a família do Código Civil de 1916 era matrimonializada, 

hierarquizada, patriarcal, pertencente há outro período histórico e há outro contexto 

político e econômico que, consequentemente, levou o Poder Constituinte a elaborar 

a Constituição Federal/ 1988, introduzindo a pluralidade familiar. Luiz Edson Fachin 

relata que 

                                                           
30

 COELHO, Francisco; OLIVEIRA, Guilherme de, Curso de Direito da Família - Direito da Filiação, Tomo II - 
Estabelecimento da Filiação, Adoção, Coimbra, Coimbra Editora, 2006, Vol. II, pp 23 e 24. 
31

 ROSA, Angélica F., OLIVEIRA, José S. Da disponibilidade da presunção mater semp certa est diante da 
gravidez substitutiva. Argumenta Journal Law, Jacarezinho – PR, Brasil, n. 24. p. 180. 
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 “[...] não apenas o matrimônio define a família, a igualdade 
substancial, que não apenas a formal, a direção diárquica, diante da 
Família em que o homem e a mulher são chefes do poder familiar e 
eudemonista, o mesmo que família afetiva e a indistinção no sistema 
de filiação, onde todos tem o mesmo tratamento perante a ordem 
jurídica32”.  

 

 Importante ressaltar que os casais homoafetivos, pelo anseio de dispor de 

seu material genético para a gestação do bebê, também se beneficiam da técnica de 

gestação de substituição. Nesse sentido, o artigo 1.593, do Código Civil, prevê os 

diversos tipos de filiação, podendo esta derivar da técnica de reprodução assistida, 

sendo induzida a presunção da paternidade de acordo com o comportamento dos 

pais para os filhos, em consonância com o artigo 1.605 também do Código Civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32

 FACHIN, Luiz Edson. Elementos críticos do direito de família. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. p. 51. 
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5. CONCLUSÃO 

 

Nota-se que com o avanço da medicina e a criação de diferentes técnicas de 

reprodução humana assistida, cada vez mais as pessoas com problemas 

relacionados à infertilidade, bem como àquelas inclusas em relações homoafetivas, 

têm buscado meios para obtenção e concretização de sonhos como alternativas de 

substituição da reprodução natural. 

Apesar de não existir uma legislação específica que regulamente a 

reprodução humana assistida, existindo apenas alguns artigos, mais 

especificamente do Código Civil (art. 1.597), disciplinando o tema, a gestação de 

substituição não é expressamente vedada no Brasil. Há de se convir que a 

legislação seja, ainda, insuficiente para a resolução dos conflitos que ainda são 

gerados pela utilização da técnica.  

Todavia, com a pesquisa realizada, foi possível perceber a ligação genética 

se sobrepondo à ligação afetiva que porventura haja, tal como algumas 

discordâncias entre doutrinadores quanto à utilização da técnica não sendo 

inteiramente ideias consensuais.  

Verificou-se, também, que a gestação de substituição trouxe muita 

complexidade, mas ao mesmo tempo uma realização pessoal àquelas pessoas que, 

por alguma incapacidade, não conseguiam reproduzir de forma natural.  

A opção pela técnica deve ser realizada de forma consciente e criteriosa, 

antecipando os possíveis problemas jurídicos que podem vir a surgir. Para tanto, a 

medicina e o direito devem caminhar juntos para que esta prática seja cada vez mais 

adotada e menos contestada de maneira que seja baseada no afeto e na 

valorização da dignidade humana. 
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