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RESUMO 

 

Neste artigo serão apresentados os aspectos jurídicos da responsabilidade civil, 
aplicada aos médicos e às clínicas de fertilização, com aplicabilidade nos 
procedimentos de reprodução humana assistida. Existem, no ordenamento jurídico 
brasileiro, normativas sobre a responsabilidade civil, que ainda não são adotadas 
especificamente, sendo que as partes elencadas acima, são regradas pelo Conselho 
Federal de Medicina. Analisa-se alguns efeitos que o “erro médico” pode acarretar 
para as famílias, tendo em vista que elas se pautam no princípio da confiabilidade 
entre o paciente e o médico, que, transgredido, causa um abalo emocional. Além 
disso, destaca-se que as clínicas de fertilidade também fazem parte dessa relação 
como responsáveis pelos danos causados aos seus clientes, pois elas estão 
dispostas na obrigação contratual. Desse modo, para compreender-se a 
responsabilidade das duas relações supramencionadas, discute-se inicialmente os 
respectivos assuntos: reprodução humana assistida, técnicas aplicadas e 
responsabilidade civil. Posteriormente, analisa-se a responsabilidade médica e das 
clínicas de reprodução humana, com um viés concreto, no qual houve a 
inobservância do médico ao efetuar o procedimento, fazendo a troca dos embriões 
entre as famílias. Assim, os efeitos causados são: a alteração da estrutura 
emocional da família, o qual gera um dano moral, tendo em vista que eles idealizam 
a sonhada família perfeita; a mulher sendo colocada no papel de barriga de aluguel; 
e a quebra contratual da relação estabelecida entre as partes, posto que a famílias 
acabam sendo a parte vulnerável da relação contratual. 
 
Palavras-chave: Negligência. Reprodução humana assistida. Responsabilidade civil 
médica.  
 
 

MEDICAL CIVIC RESPONSIBILITY APPLIED IN ASSISTED HUMAN 
REPRUDENCE 

 
ABSTRACT 
 
The aim of this work is to present juridical aspects of civil liability imposed to 
physicians and fertilization clinics with applicability on assisted human reproduction 
procedures. There is normative ruling in Brazilian juridical order about civil liability, 
even though not specifically assumed, in which both sides are regimented by Federal 
Council of Medicine. This work will develop some analyses about ‘’medical 
malpractice’’ effects in families and how it may cause emotional crises, once their 



 

 

 

relation is guided through reliability principles between patient and physician. 
Furthermore, this work is going to show that the fertilization clinics are part of these 
established deals and they are also responsible for the patient emotional damage 
that may be caused, since it is established on the contractual obligation. To 
understand medical and clinical responsibilities upon the mentioned deals, it is 
necessary first to investigate some topics: the assisted human reproduction, applied 
techniques and civil liability. Afterwards this work analyze the medical doctors and 
fertilization clinics liabilities, throughout a case where there is medical neglect during 
the procedure, resulting in embryo switch between families. Thereby, it is possible to 
show an impact like emotional harm engendering moral damage, bearing in mind the 
family have dreamed about a perfect family; the role of the woman placed as 
surrogate mother; beside the breach on their established relation contract, in which 
families are the most vulnerable part. 
 
Keywords: Assisted human reproduction. Medical civic responsibility. Negligence  



 
 

 
 

1. INTRODUÇÃO  

 

Este artigo apresenta um estudo sobre a responsabilidade civil médica e a 

responsabilidade das clínicas de fertilidade, tendo em vista a verificação do aumento 

de casos no judiciário a respeito desse assunto. Além disso, ressalta-se que 

atualmente, no ordenamento jurídico brasileiro, não há nenhuma legislação 

específica. Por esse motivo, as normas éticas de responsabilidade médica, na 

reprodução humana assistida, são aplicadas e regulamentas pelo Conselho Federal 

de Medicina, através da Resolução 2.168/2017, a qual submete os médicos às 

sanções disciplinares, sem englobar os pacientes ou qualquer outra pessoa não 

inscrita nesse Conselho. 

Posto isso, é preciso destacar que a procura por clínicas de reprodução 

humana assistida tem aumentado de forma significativa nos últimos tempos, visto 

que a infertilidade das mulheres influencia a procura, bem como o avanço da 

medicina proporciona melhor efetividade na realização do procedimento. Diante 

disso, verifica-se que, no Brasil, essa procura apresenta uma estimativa de 18,7 % 

de crescimento nos casos de fertilização in vitro em 2018, conforme demostra o 12º 

Relatório do Sistema Nacional de Produção de Embriões (SisEmbrio), publicado 

pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa (2019). Esse dado demostra 

que o assunto deve ser tratado pelo Direito com total relevância, posto que a 

negligência e erro médico podem causar um abalo à estrutura do planejamento 

familiar, surgindo, com isso, diversos aspectos jurídicos, como a vulnerabilidade da 

família, nessa relação jurídica. 

Desta feita, no primeiro tópico deste artigo, serão abarcados alguns conceitos, 

como: a reprodução humana assistida e a responsabilidade civil, para que haja uma 

melhor compreensão etimológica, apreendendo, assim, os seus significados. Em 

segundo momento, discorre-se sobre as espécies do procedimento de Reprodução 

Humana Assistida, além de dispor sobre a responsabilidade civil no Ordenamento 

Jurídico, a responsabilidade civil médica e das clínicas de fertilidade, quando ocorre 

alguma negligência no exercício da profissão, ou seja, há o uso indevido dos 

gametas (troca de embriões) ora confiados pelas famílias às instituições. 

Nos tópicos subsequentes, evidencia-se as consequências decorrentes da 

troca embrionária (quebra contratual, a mãe sendo elencada como barriga de 

aluguel) e o dano moral, decorrente do abalo emocional causado nas famílias. Para 
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esse percurso, a pesquisa utiliza o método dedutivo, baseado na análise 

bibliográfica, que consiste na consulta de livros e artigos científicos sobre o tema. 

 

 

2. CONCEITO DE REPRODUÇÃO HUMANA ASSISTIDA 

 

Primeiramente, é importante considerar os inúmeros conceitos já existentes 

acerca da reprodução humana assistida. Compreendido o significado dessa 

expressão, a Reprodução Humana Assistida pode ser definida como uma 

associação de procedimentos realizada, que visa a manipulação dos embriões 

(esperma e ovário), a fim de aumentar a porcentagem de fecundação no indivíduo e 

gerar uma nova vida. 

Na concepção do Dr. Prof. Carlos Alexandre de Moraes (2019, p.66), a “[...] 

reprodução humana tem por fim auxiliar na fecundação humana com o intuito de 

gerar um novo ser, e isso acontece por meio da manipulação de gametas [....]”. Além 

disso, na visão de Andrea Aldrovandi e Danielle Galvão de Franca (2002), citadas 

pelo autor, a intervenção humana, no processo de procriação natural, tem como 

objetivo “[...] possibilitar que pessoas com problema de infertilidade e esterilidade 

satisfaçam o desejo de alcançar a maternidade ou paternidade” (MORAES, 2019, p. 

66). 

Entre outras visões acerca do tema, na perspectiva de Junior Rodrigues, 

Walsir Edson Rodrigues e Janice Silveira Borges (2008), a reprodução humana 

assistida é um “conjunto de técnicas que favorecem a fecundação humana, a partir 

da manipulação de gametas e embriões, objetivando principalmente combater a 

infertilidade e propiciando o nascimento de uma nova vida humana” (RODRIGUES, 

RODRIGUES e BORGES, 2008, p. 228). Embora cada indivíduo crie o seu próprio 

conceito sobre o assunto, as terminologias aplicadas são as mesmas, pois, quando 

há referência às palavras “gametas” e “infertilidade”, ambos os fatores devem existir 

para que as técnicas de reprodução sejam aplicadas. 

 

2.1. DAS TÉCNICAS DE REPRODUÇÃO HUMANA ASSISTIDA 

 

Na perspectiva atual, os médicos utilizam várias técnicas de reprodução 

humana assistida para garantir a fecundidade da mulher. A primeira a ser 
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mencionada é a inseminação artificial, a qual se refere a um procedimento cujo 

material genético é colhido com a masturbação do homem em laboratório, para, 

posteriormente, implementá-lo de maneira direta no colo do útero da mulher, na 

vagina ou na cavidade do útero. Nesse processo, a fecundação ocorre no corpo da 

mulher. 

O Prof. Dr. Carlos Alexandre de Moraes (2019, p. 70) descreve a inseminação 

artificial como um procedimento que: “o sêmen é introduzido na cavidade uterina da 

mulher por outra forma que não de forma natural”. Nesse sentido, essa técnica é 

observada a partir de dois vieses, sendo eles: a inseminação artificial heteróloga e a 

inseminação artificial homóloga. Esta é caracterizada pela utilização do sêmen de 

terceiro, alheio à relação do casal, e aquela ocorre quando a mulher é inseminada 

pelo cônjuge (MORAES, 2019). 

Outro método abordado é a Fecundação artificial in vitro, que acontece 

quando a mulher possui alguma obstrução nas trompas de falópio, então se realiza 

uma “ponte” entre os ovários e o útero. Conforme exposto pela Sociedade Brasileira 

de Reprodução Assistida, essa abordagem é tida como uma técnica simples de 

reprodução assistida, que tem como objetivo processar “os espermatozoides 

(sêmen) em laboratório previamente à introdução no trato genital feminino. O 

depósito do sêmen pode ocorrer na vagina, no canal cervical ou no útero” (MAIA, 

MUNHOZ e SILVA, 2018, p. 3). 

 

3. DA RESPONSABILIDADE CIVIL   

 

Inicialmente, vale ressaltar que a Responsabilidade Civil é contemplada pelo 

Código Civil no Ordenamento Jurídico, sendo disposta através dos Artigos 186 e 

187, os quais apresentam, de forma clara, que, para haver a caracterização da 

Responsabilidade Civil, o agente deverá, por ação ou omissão, cometer um ato 

ilícito. Já o Artigo 927 e seguintes do Código Civil disciplinam sobre a obrigação de 

indenizar o cidadão, pautando-se nos casos concretos ou naqueles dispostos em lei. 

Desse modo, Silvio de Salvo Venosa (2017, p. 433) conceitua que a “[...] 

responsabilidade civil abrange todo o conjunto de princípios e normas que regem a 

obrigação de indenizar”. Já Plácido e Silva (2008) entende a responsabilidade civil a 

partir do seguinte aspecto:  

 



8 

 

 

Onde que, portando que haja obrigação de fazer, dar ou não fazer 
alguma coisa de ressarcir danos de suportar sanções legais ou 
penalidades, há a responsabilidade em virtude da qual se exige a 
satisfação ou o cumprimento da obrigação ou da sanção (PLÁCIDO 
E SILVA, 2008, p. 642). 
 

Já conforme Silvio Rodrigues (2003, p. 6) a responsabilidade civil é “a 

obrigação que pode incumbir uma pessoa a reparar o prejuízo causando a outra, por 

fato próprio, ou por fato de pessoas ou coisas que dela dependam”. Assim, 

considera-se, a partir desses apontamentos, que a responsabilidade civil está 

intrinsicamente ligada à constituição de um dever jurídico, sendo a indenização uma 

forma obrigacional que o cidadão tem para haver o seu direito perante os demais 

indivíduos. 

Compreende-se ainda que a responsabilidade civil não se baseia somente no 

dever de indenização, como anteriormente elencado, mas emerge também da 

conduta imediata, realizada pela pessoa humana. Rizzardo (2013, p. 23) preconiza 

que a responsabilidade civil, em seu conteúdo, “[...] corresponde as obrigações 

decorrentes da conduta humana”, o que possibilita ponderar que a responsabilidade 

civil decorre de alguns pressupostos. Entretanto, essas pressuposições não são 

vistas de maneira uniforme e consensual pela doutrina, o que demanda que cada 

indivíduo chegue ao seu próprio consenso.  

Nesse sentido, Maria Helena Diniz (2005), em sua análise, apresenta três 

elementos importantes, que são:  

 
a) existência de uma ação, comissiva ou omissiva, qualificada 
juridicamente, isto é que se apresenta ato ilícito ou licito, pois ao lado 
da culpa como fundamento da responsabilidade civil há o risco; b) 
ocorrência de um dano moral ou patrimonial causado a vítima; c) 
nexo de causalidade entre o dano e a ação, o que constitui o fato 
gerador da responsabilidade (DINIZ, 2005, p. 42). 

 
Para expandir a discussão, conforme descrição de Gonçalves (2005, p. 205), 

deve haver quatro elementos, sendo eles: “a) ação ou omissão; b) culpa ou dolo do 

agente; c) relação de causalidade; d) dano”. Denota-se ainda o pensamento de 

Flavio Tartuce (2019, p. 436), o qual acrescenta quatro pressupostos: “a) conduta 

humana, b) culpa genérica ou lacto sensu; c) nexo de causalidade; d) dano ou 

prejuízo”. 

Verifica-se com clareza que todos os autores aqui relacionados concordam 

pelo menos com a existência de três elementos, como o agente, nexo causal e o 
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dano, considerando a análise específica de cada componente como indispensável 

para compreender-se a responsabilidade civil. O elemento conduta humana é 

averiguado mediante a perspectiva de Arnaldo Rizzardo (2013, p. 31): “ação ou 

omissão do agente, investindo contra alguém ou deixando de evidenciar atuar, 

ferindo seu direito ou patrimônio.”.  

O nexo de causalidade pode ser imaginado como um “[...] cano virtual, que 

liga os elementos da conduta e do dano” (TARTUCE, 2017, p. 529). A 

responsabilidade civil não pode existir “sem a relação de causalidade entre o dano e 

a conduta do agente. Se houver dano sem que a sua causa esteja relacionada com 

o comportamento suposto ofensor, inexiste relação de causalidade, não havendo 

obrigação de indenizar” (TARTUCE, 2017, p. 530). Outro pensamento acerca do 

nexo de causalidade é de Silvio de Salvo Venosa (2017), que o explica como sendo: 

“o liame que une a conduta do agente ao dano. É por meio do exame da relação 

causal que se conclui quem foi o causador do dano” (VENOSA, 2017, p. 433). 

Já o dano é constituído como patrimonial ao derivar de um prejuízo ou perda 

do patrimônio corpóreo de alguém, ou extrapatrimoniais, considerando a dor e o 

sofrimento, a fim de reparação (TARTUCE, 2017). Além disso, Arnaldo Rizzato 

(2013) aponta um outro significado para o termo: 

 
O dano ou resultado negativo que atinge a pessoa ou seu patrimônio, 
e que se encontra nas seguintes expressões do citado preceito ‘violar 
direito’ ou ‘causar dano a outrem’, bastando umas das alternativas. 
Se, embora verificada a violação de um dever jurídico, e configurada 
a culpa ou o dolo, não surgir qualquer prejuízo, nenhuma 
indenização é devida (RIZZARDO, 2013, p. 32). 
 

Outra vertente a ser verificada, que muitos pensadores estudam como uma 

derivação da conduta, é a constituição do dolo e culpa. A partir desse conceito, é 

possível entender as classificações que surgiram quanto ao tema abordado. Flavio 

Tartuce (2017, p. 522) conceitua o dolo como uma “violação internacional do dever 

jurídico com o objetivo de prejudicar outrem”, enquanto a culpa pode ser o 

desrespeito a um dever preexistente, mencionada por três modelos: a negligência, a 

imprudência e a imperícia. Entretanto, isso será mais esclarecido quando for 

discutido sobre a responsabilidade do médico, considerando que, no exercício dessa 

profissão, é possível cometer um dos elementos supramencionados. 

Posto a sua complexidade, a responsabilidade civil traz algumas 

classificações, dentre elas: a contratual e a extracontratual, a qual faz referência à 
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origem, bem como à responsabilidade civil subjetiva e objetiva, derivada da análise 

de culpa. A responsabilidade contratual surge da vontade das partes ou de um 

contrato muitas vezes estabelecido pelo proponente, para que, se verificado o 

descumprimento das obrigações impostas, acarreta-se o dever de reparação. Já a 

extracontratual deriva da violação de um dever legal, ou seja, o indivíduo é contrário 

à norma jurídica, cometendo um ato ilícito, o que demanda uma sanção para a 

restituição ou ressarcimento do bem degradado de outrem. 

Conforme aponta Flavio Tartuce (2017), a classificação contratual deriva dos 

casos de inadimplência da obrigação, enquanto a extracontratual ou aquiliana é 

fundada no ato ilícito ou abuso de direito. Já Arnaldo Rizzardo (2013, p. 38) afirma 

que a “[...] Responsabilidade extracontratual é fundada na culpa, o que a torna 

subjetiva [...]. Já nos contratos desponta a violação do dever jurídico de adimplir, de 

portar-se segundo o combinado, de executar a atividade”. 

Em suma, a responsabilidade civil do médico e das clínicas de fertilidade é 

contratual, pois advém do acordo entre as partes para efetuar o procedimento de 

reprodução humana, objetivando o aumento da fertilidade da mulher e a gestação de 

um outro ser humano. Com isso, denota-se um caráter subjetivo para o médico e 

objetivo para as clínicas de fertilização. Isso porque, para o primeiro, caso não haja 

atenção adequada ao realizar-se a técnica, ocasiona-se o “erro médico” e o 

transtorno familiar, já a segunda instituição é objetiva, pois ela age como 

fornecedora da reprodução humana assistida, bem como encontra-se em um polo 

contratual da relação.  

 

3.1. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MÉDICO  

 

Primeiramente, é preciso esclarecer sobre a realidade fatídica de que os erros 

médicos são cada vez mais comuns no cotidiano brasileiro. Apesar da legislação do 

país evidenciar a responsabilização pelo dano causado a outrem, ainda existem 

casos que a responsabilidade civil não é aplicada totalmente. Um desses eventos 

acontece quando a responsabilidade civil médica, tendo em vista o dano causado às 

famílias, por muitas vezes, não é sancionada, pois ela é tratada pelo Conselho 

Federal de Medicina e não por uma lei específica e vigente.  

É interessante citar que, atualmente, a doutrina posiciona-se de forma diversa 

do fazer médico. Para alguns, a atividade pode ser de meio, ou seja, tem como foco 
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apenas a sua realização, sem a obrigação de atingir o compromisso firmado, pois a 

condição do fato é alheio à vontade das partes (médico e paciente). Outrossim, 

existe o estudo da atividade médica guiada pelo resultado, posto que, a partir do 

momento que o médico assume, mediante contrato, a realização de determinada 

atividade, ele garante o resultado desejado pelo paciente, utilizando os métodos 

adequados. 

Neri Tadeu Camara de Souza (2003) descreve a diferença entre a atividade 

de meio e de resultado da seguinte forma:  

 
A obrigação de meios é aquela em que aquele que é contratado não 
se compromete com um objetivo específico – determinado. A 
obrigação de resultado é, pelo contrário, aquela em que há um 
compromisso do contratado com um resultado específico – 
determinado. Compromete-se o contratado a atingir um objeto 
delimitado – um resultado certo – para satisfazer o que se obrigou 
com o contratante. Quando não atinge o resultado predeterminado, 
presume-se que o contratado agiu com culpa – há presunção de 
culpa (SOUZA, 2003, p. 59). 
 

Para o estudo acerca da reprodução humana assistida, é preciso 

compreender que a responsabilidade civil médica é totalmente de meio, pois ela não 

garante o resultado: o nascimento do bebê. Contudo, ao realizar o método, a 

conduta e a caracterização do dano cometido pelo médico podem ser analisadas, a 

partir do conceito de responsabilidade civil. De forma objetiva, Miguel Kfouri Neto 

(1998) descreve a responsabilidade civil do médico como:  

 
Exige-se a conduta voluntária, o dano injusto e o nexo causal. São 
fatores de atribuição da responsabilidade por dano ao agente: 
subjetivos - dolo e culpa; objetivos – risco e equidade. Tais fatores de 
atribuição devem ser previstos na lei. A responsabilidade do médico 
é subjetiva, calcada na culpa stricto sensu (imperícia, negligência e 
imprudência) (NETO, 1998, p. 90). 
 

Dito isso, primeiramente, averígua-se alguns casos concretos, nos quais a 

responsabilidade civil médica pode ser apurada, como os casos dos médicos Jan 

Karbaat na Holanda (FERRER, 2017) e Donald Cline nos Estados Unidos (ZAVERI, 

2018), os quais utilizavam o próprio esperma para a fecundação das mulheres, 

visando a lucratividade e a fama de quem realiza os “sonhos” femininos de serem 

mães.  

 Outro caso é o do casal asiático em Nova York, que, após se submeter ao 

procedimento de reprodução humana assistida, constata, através de ultrassom, que 
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havia dois meninos dentro do útero da mãe, contrariando o informado pela clínica de 

fertilidade e pelo médico, isto é, que tinham introduzido um embrião feminino e outro 

masculino. Quando as respectivas crianças nasceram, é verificado que elas não 

possuíam traços dos pais, sendo, depois, comprovada a não parentalidade, 

mediante exame de DNA. Com a descoberta de que esses embriões eram de outros 

pais, o casal asiático precisou dispor-se a entregá-los aos pais biológicos, o que 

causa uma dor imensurável à família (MELO, 2019). Em decorrência desse evento, 

não resta dúvida de que a responsabilidade do médico deve aplicar-se à reprodução 

humana assistida, tendo em vista que a negligência (falta de cuidado), ao aplicar o 

embrião de outrem na mãe, pode constitui-la como uma “barriga de aluguel”.  

Nesse sentido, verifica-se, pela Resolução 2.168/2017, do Conselho Federal 

de Medicina (CRM), em seu inciso VII, que: 

 
A cedente temporária do útero deve pertencer à família de um dos 
parceiros em parentesco consanguíneo até o quarto grau (primeiro 
grau - mãe/filha; segundo grau - avó/irmã; terceiro grau - tia/sobrinha; 
quarto grau - prima). Demais casos estão sujeitos à autorização do 
Conselho Regional de Medicina (CONSELHO REGIONAL DE 
MEDICINA, 2017, p. 8). 
 

Diante da determinação supramencionada do CRM (2017), o médico não 

poderia ter implantado outro embrião na mulher, em Nova York, visto que o próprio 

conselho veda a barriga de aluguel caso a pessoa não seja parente até 4º grau. 

Além disso, a família não saber a localização de seu embrião causa um sentimento 

de dor imensa, tendo em vista que elas confiaram na capacidade e na conduta 

médica ora contratada. Com isso, torna-se clara a necessidade de aplicação da 

responsabilidade civil na conduta médica. 

Desse modo, a fim de corroborar uma discussão de execução da 

responsabilidade civil do erro médico, alude-se ao doutrinador Irany Novah Moraes 

(1998): 

 
Em Medicina, do ponto de vista da responsabilidade, o erro médico 
enquadra-se, de um lado, no campo da responsabilidade subjetiva, 
pois corresponde a ação voluntaria; de outro, caracteriza sempre a 
culpa, uma vez que neste campo encaixam-se os comportamentos 
em que, por omissão ou ação, sendo a ocorrência do resultado 
danoso previsível, o procedimento não foi acompanhado da 
observância do dever geral de cuidado [...] (MORAES, 1998, p. 321). 
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Em seguida, Delton Croce (2002), mencionado por Jaqueline Paulichi (2015), 

preconiza sobre os deveres e a responsabilidade civil médica:  

 
[...] se denomina responsabilidade médica situação jurídica que, de 
acordo com o Código Civil, gira tanto na orbita contratual como na 
extracontratual estabelecida entre o facultativo e o cliente, no qual o 
esculápio assume uma obrigação de meio e não de resultado, 
compromissando – se a tratar do enfermo com desvelo ardente, 
atenção e diligência adequada, a adverti-lo ou esclarecê-lo dos riscos 
da terapia ou da intervenção cirúrgica propostas e sobre natureza de 
certos exames prescritos, pelo que se não conseguir curá-lo ou ele 
veio a falecer, isso não significa que deixou de cumprir o contrato 
(PAULICHI, 2015, p. 142).  
 

Posto isso, o médico, ao utilizar essa técnica, deve analisar o significado e a 

relevância do procedimento, tendo em vista que qualquer erro pode mudar 

totalmente o planejamento familiar.  

 

3.1.2. DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CLÍNICA DE FERTILIDADE 

 

A princípio, a clínica de fertilidade e o paciente possuem uma relação 

contratual, pois aquela deve exercer um serviço de qualidade, enquanto esse deve 

ter todos os cuidados necessários que antecedem e acompanham o procedimento 

com base nas regras de orientação. Diante disso, a clínica deve considerar que o 

material fornecido é de extrema vulnerabilidade, o que demanda muito cuidado para 

manuseá-lo e armazená-lo, além da responsabilidade de prover todos os meios 

necessários para que ele esteja em prefeitas condições ao ser utilizado. 

O Conselho Federal de Medicina (2017) traz a sua contribuição sobre o 

assunto, em sua Resolução 2.168/2017, argumentando que, 

 
As clínicas, centros ou serviços que aplicam técnicas de RA são 
responsáveis pelo controle de doenças infectocontagiosas, pela 
coleta, pelo manuseio, pela conservação, pela distribuição, pela 
transferência e pelo descarte de material biológico humano dos 
pacientes das técnicas de RA [...] (CONSELHO FEDERAL DE 
MEDICINA, 2017, p. 5). 
 

No entanto, não se esclarece sobre qual o tipo de sanção deve ser aplicado 

às clínicas, o que retoma o ponto inicial deste artigo: a falta de uma legislação 

específica e eficiente que consiga surtir efeitos legais ao ser empregada. Dessa 

feita, as sanções limitam-se às normativas existentes, sendo uma delas a Lei nº. 



14 

 

 

8.078, do Código de Defesa do Consumidor (BRASIL, 1990), decretada pelo 

Congresso Nacional e sancionada pela Presidência da República, por meio da qual 

é possível observar a responsabilidade das clínicas diante da responsabilidade 

objetiva, considerando o descuido sobre o serviço prestado:  

 
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente 
da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, 
bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua 
fruição e riscos. 
§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o 
consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as 
circunstâncias relevantes, entre as quais: 
I - o modo de seu fornecimento; 
II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; 
III - a época em que foi fornecido (BRASIL, 1990, s/p., grifo nosso). 
 

Com isso, verifica-se que a clínica de fertilidade atua como uma fornecedora, 

pois oferece serviços para manipular o esperma e óvulo do ser humano, realizando 

o procedimento de reprodução humana assistida, enquanto o paciente atua no polo 

como consumidor, aquele que usufrui do serviço prestado. Ademais, é possível 

vislumbrar a teoria de risco, pois a atividade exercida possui determinados riscos, 

bem como exige certos zelos e cuidados com a manipulação e armazenamento. 

Assim, não há motivos para fazer a verificação da culpa, afinal ela é evidente.  

Embora muitos possam dizer que, nas situações fatídicas descritas, a clínica 

não age com culpa, posto que o médico é quem efetua o ato, a clínica é responsável 

pelo corpo clínico que contrata, então, ela deve responder junto ao médico, de forma 

solidária, de acordo com o Art. 34, do Código de Consumidor (1990). Não se pode 

esquecer, desse modo, da existência do acordo firmado pelas partes através do 

contrato predeterminado, o qual estabelece a atuação de ambos na realização do 

procedimento.  

A fim de comprovar o pensamento de que clínica também possui o dever de 

reparar os danos, aciona-se a opinião da Prof. Jaqueline Paulichi (2015), que 

defende a existência do dever de reparar os danos e o de indenizar o 

descumprimento de um dever preexistente em contrato “[...] pois presume-se que 

nas relações entre a clínica de reprodução assistida e seus paciente deve haver 

contrato escrito, cumprindo todas as formalidades legais” (PAULICHI, 2015. p 124). 

Em suma, as famílias possuem o direito de serem ressarcidas por todos os danos 
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sofridos, tanto o moral, como o patrimonial, mediante a conduta culposa de ambos 

os agentes já mencionados e a obrigação que foi firmada pelas partes. 

 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Ante o exposto, a responsabilidade civil, aplicada à reprodução humana 

assistida, deve ser discutida em todos os âmbitos escolares e acadêmicas, a fim de 

trazer ideias construtivas sobre o assunto. É necessário também a cobrança de uma 

normativa específica do Estado para sancionar os indivíduos que efetuem qualquer 

tipo de conduta irregular ou dano causado, esclarecendo as dúvidas e amparando 

as famílias, que são vítimas desses atos.  
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