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AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO PARA CESSÃO TEMPORÁRIA DO ÚTERO E A 

RELAÇÃO ENTRE OS ENVOLVIDOS NA GESTAÇÃO 

 

Levi Antunes de Oliveira Junior 

  

 

RESUMO 

A ciência tem evoluído de forma substancial e o uso das técnicas de reprodução humana 

assistida, em especial a maternidade por substituição, tem se tornado cada vez maior. 

Entretanto, estes avanços científicos que geram reflexos na sociedade não têm sido 

acompanhados nem mesmo positivados pelo direito. Assim, o campo da biotecnologia se 

encontra desamparado no âmbito jurídico, uma vez que não há regulamentação sobre a 

problemática. Orientações básicas de ética médica dão suporte a esses casos, porém, as partes 

envolvidas nas diversas formas de reprodução humana e de gestação não possuem segurança 

jurídica quanto à prática a ser realizada, em especial quando se trata da doadora temporária do 

útero e do nascituro.  

 

Palavras-chave: Biodireito. Gestante. Nascituro.  

 

 

 

THE LACK OF LEGISLATION TO THE TEMPORARY UTERUS CONCESSION 

AND THE RELATIONSHIP AMONG THE ONES INVOLVED IN THE 

PREGNANCY 

  

ABSTRACT 

Science has improved substantially and the assisted human reproduction technics have been 

used quite often, specially when related to surrogacy. Nevertheless, these scientific 

improvements, which impact the society, have not been supervised nor recognized by the law. 

Therefore, the biotechnology field lacks legal support, once there is no regulation concerning 

the issue. Medical ethics guidelines substantiate theses cases, however, the ones who are 

involved in any part of the human reproduction or the pregnancy are not legally insured when 

facing such matter, specially if it concerns the temporary uterus donor and the unborn.  

 

Keywords: Biorights. Pregnant. Unborn.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho irá discutir breves noções sobre a técnica de reprodução humana 

assistida e sua forma homóloga e heteróloga, assim como, sobre a utilização da maternidade 

por substituição para a gestação daqueles que se encontram impossibilitados. Ainda, busca-se 

expor a importância do planejamento familiar e como este deve ser defendido nas relações 

que envolvam a doação temporária do útero, uma vez que deve ser assegurado a todos o 

direito de constituir suas famílias, independentemente da forma com que se chega a tal 

finalidade. 

A partir dessas discussões é que este artigo objetiva, portanto, problematizar a 

ausência de legislação específica para a reprodução humana assistida e para a maternidade por 

substituição, reconhecendo o quão prejudicial isto se faz, visto que a sociedade e os conceitos 

sobre constituição de famílias têm evoluído e apresentado novas formas, mas o direito não 

tem acompanhado essa evolução, possibilitando futuros conflitos entre as partes envolvidas. 

Desse modo, o foco dessa discussão será sobre a relação das partes envolvidas na 

doação temporária do útero, sobre o dever de se prestar assistência ou mesmo reparar danos 

causados pelo abandono dos pretensos pais, tanto em relação à doadora do útero como com 

relação ao nascituro, e sobre os prejuízos da paternidade irresponsável e o mau planejamento 

familiar. 

 

 

2 ASPECTOS DA MATERNIDADE POR SUBSTITUIÇÃO 

 

A constituição de uma família e a vontade de ter filhos nem sempre é possível pelos 

métodos naturais, seja em razão de infertilidade, impossibilidade de gestar ou nos casos de 

casais homossexuais. Entretanto, juntamente com o desenvolvimento humano, a ciência tem 

evoluído e apresentado meios eficazes para tornar isso possível, conforme afirma Maluf 

(2015) a seguir. 

A sociedade contemporânea, fruindo do extremo desenvolvimento científico 

que atingiu, pode proporcionar aos homens a cura de inúmeras patologias ou 

problemas que os afligiam. Assim desenvolveram-se as diversas técnicas 

conhecidas para a reprodução artificial assistida. (MALUF, 2015, p. 193) 
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Com os avanços científicos, métodos para enfrentar a infertilidade foram 

desenvolvidos e, dentre os meios medicamentosos e hormonais, encontramos as técnicas de 

reprodução assistida, segundo Moraes (2019).  

Os casais que foram diagnosticados estéreis podem ser beneficiados pelas 

técnicas de reprodução humana assistida, inclusive gerar filhos com seu 

próprio material genético, conseguindo realizar o projeto parental, sem a 

necessidade de utilizar gametas de terceiros ou de se utilizar do processo de 

adoção. (MORAES, 2019, p. 67) 

 

Como discutido, existem casos em que não é possível ter uma gestação, seja em 

razão de problemas de saúde, idade, impossibilidade de manter uma gestação ou em casos de 

casais homossexuais. Assim, nestas hipóteses, a solução para ter um filho pode se dar por 

meio da cessão temporária do útero. 

  cessão temporária de útero, também conhecida por “barriga de aluguel”, 

“mãe de aluguel”, “mãe hospedeira”, “maternidade por substituição”, entre 

outras, pode ser definida por muitos doutrinadores como a cessão de útero 

para a gestação de filho concebido pelo material genético de terceiro – 

contratante – a quem a criança gerada deverá ser entregue logo após o 

nascimento, assumindo a fornecedora a condição de mãe, possibilitando 

assim à mãe de conceber um filho biológico fora de seu ventre. (MALUF, 

2015, p. 224). 

 

Isto é, de acordo com Maluf (2015), para a cessão temporária de um útero acontecer, 

deve haver a implantação de embriões, seja de material dos próprios interessados, ou mesmo, 

por doação de óvulos e/ou espermatozoides, em uma mulher que realizará a gestação. 

Segundo Lisboa (2013), as técnicas de fertilização são meios de combate à 

esterilidade, permitindo que casais impossibilitados de ter filho por meio natural, concebam 

sua prole, ainda que o problema decorra de um deles apenas ou de ambos. 

Embora haja diversas denominações, o termo mais conhecido para a cessão 

temporária do útero ou maternidade por substituição é “barriga de aluguel”, contudo, tal 

expressão não é adequada, já que por aluguel, entende-se algo que envolva remuneração ou 

pagamento, sendo esta prática vedada pela Resolução CFM 2.168/2017, em seu título VII, 

item 2:  “2    cessão temporária do útero não poderá ter caráter lucrativo ou comercial ” 

Assim, para Rios (2013, p. 36), a técnica de substituição temporária do útero é 

equivocadamente chamada de “barriga de aluguel”, já que é vedada, no Brasil, esta relação 

comercial, sendo impossível, portanto, a comercialização do útero alheio. 



7 
 

Apesar de não haver uma legislação específica para o tema, a maternidade por 

substituição deve seguir alguns critérios, os quais são previstos pela Resolução CFM 

2.168/2017. 

A filiação proveniente da reprodução humana com útero de substituição é 

outorgada pelo ideal de parentalidade, e no Brasil é unicamente regulado 

pela Resolução 2.168/2017 do Conselho Federal de Medicina, que admite a 

doação de ovos, recomendada nos casos de idade avançada, pobre resposta 

ovariana, má qualidade ovocitária, sucessivas falhas em ciclos prévios de 

fertilização in vitro (FIV), endometriose avançada, abortos de repetição de 

causa desconhecida, entre outros, significando a ovodoação uma ajuda 

inestimável às mulheres que não podem produzir por si próprias, óvulos, ou 

que perderam a possibilidade de transmitir seu capital genético. 

(CAMARGO, 2003. p. 105, apud MADALENO, 2019, p. 182) 

 

Portanto, a gestação através da mãe substitutiva deve ocorrer de forma gratuita, uma 

vez que o ordenamento jurídico brasileiro veda qualquer forma de comercialização de órgãos, 

tecidos e substâncias humanas, conforme prevê o artigo 199, parágrafo 4º da Constituição 

Federal. 

A gestação em substituição deve ocorrer sem qualquer finalidade lucrativa 

ou comercial, sendo recomendado pelo Conselho Federal de Medicina que a 

pessoa efetue a doação temporária do seu útero (para o nosso direito parece 

de melhor dicção a expressão cessão de uso, pois a doação importa em 

transferência de um bem patrimonial, conforme nossa tradição jurídica). 

(LISBOA, 2013, p. 294) 

 

A doadora do útero que realizará a gestação deve, ainda, ser integrante da família até 

o 4º grau, bem como, ter idade máxima de 50 anos. Eventuais exceções dependerão de análise 

por parte do Conselho Regional de Medicina de acordo com o item 1, do título VII da 

Resolução CFM 2.168/2017. 

Há restrições, entretanto, para ser doadora. As doadoras temporárias do útero 

devem pertencer à família de um dos parceiros num parentesco 

consanguíneo até o quarto grau (primeiro grau – mãe; segundo grau – 

irmã/avó; terceiro grau – tia; quarto grau – prima), em todos os casos 

respeitada a idade limite de até 50 anos. (RIOS, 2013, p. 40) 

 

Além disso, para a gestação por substituição ocorrer, um termo de compromisso 

deverá ser formalizado entre as partes envolvidas (pretensos pais e doadora temporária do 

útero), demonstrando a livre vontade destes, assim como, os riscos e aspectos legais dessa 

prática. 

Embora questionáveis, as formas de formalização do acordo de doação temporária do 

útero, entre contrato e termo de compromisso, conforme Madaleno (2019, p. 181), mesmo que 

sem previsão expressa no Código Civil de 2002 quanto à autorização escrita, são obrigatórias 
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e previstas pela Resolução 2.168/2017 que atesta a necessidade de formalizar o consentimento 

daqueles envolvidos na reprodução assistida, exigindo, para tanto, o preenchimento e 

assinatura do formulário especial que autoriza a utilização da inseminação artificial. 

É a partir da documentação que o procedimento de gestação por meio de 

substituição, seguindo os requisitos mais importantes apresentados, dentre outros previstos na 

resolução, poderá prosseguir com encaminhamento, sendo a inseminação homóloga ou 

heteróloga. 

 

2.1 HOMÓLOGA 

 

A inseminação artificial é considerada homóloga quando o material genético 

utilizado pertence aos próprios pais interessados, assim, “diz-se homóloga a inseminação 

quando o sêmen e o óvulo pertencem ao marido e à esposa” (RIZZARDO, 2019, p. 450). 

 nseminação artificial homóloga é aquela que contém material genético 

proveniente dos próprios cônjuges interessados em ter filhos. (LISBOA, 

2013, p. 295) 

 

Neste caso, ambos os envolvidos (pai e mãe) possuem material genético viável para a 

técnica de inseminação, o que permitirá a fecundação. 

De acordo com Rios (2013, p.47), a criança nascerá de inseminação artificial 

homóloga quando for utilizado material genético da mulher e do homem, os quais pretendem 

ter a gestação, independentemente destes serem cônjuges ou companheiros, desde que 

possuam materiais aptos para a fecundação. 

Desta forma, não há dúvidas quanto à filiação, vez que não há interferência de 

terceiros, nem mesmo a aplicação de material genético, seja óvulo ou esperma, de quem não 

pertence à relação familiar que pretende ter a inseminação e a gestação, como afirma Maluf 

(2015). 

A inseminação artificial homóloga é aquela realizada com o material 

genético dos próprios cônjuges ou conviventes. Não apresenta, portanto, 

maiores conflitos no que tange ao estabelecimento das relações parentais. 

(MALUF, 2015, p. 221) 

 

Sendo assim, não há maiores complicações judiciais quanto à inseminação 

homóloga, uma vez que os envolvidos na técnica são os pretensos pais, que desejam a 

fecundação e futura gestação. 
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2 2            

 

Dá-se a inseminação heteróloga quando, para realização da técnica, é necessário 

utilizar material genético de um terceiro, considerado como doador, não envolvido na relação 

familiar.  

A inseminação artificial heteróloga, por outro lado, é aquela realizada com 

material genético de doador, podendo ser de apenas um deles – o homem ou 

a mulher – ou de ambos, havendo assim a transferência de embrião doado. 

(MALUF, 2015, p. 223) 

 

A doação do material poderá ocorrer tanto do homem quanto da mulher e haverá 

casos em que a doação poderá ser dos dois, situação em que ambos tenham óvulo e esperma 

inviáveis para o desenvolvimento da inseminação, como explica a citação a seguir.  

É heteróloga a inseminação artificial que utiliza o sêmen de um doador que 

não o marido ou o companheiro, sendo imprescindível o expresso 

consentimento do parceiro. Entretanto, a cessão de material genético tanto 

pode implicar produto biológico do homem (espermatozoide), como da 

mulher (óvulos). (ROSPIGLIOSI, 2010. p. 244, apud MADALENO, 2019, 

p. 180) 

 

Assim, a “inseminação artificial heteróloga é aquela que contém material genético 

proveniente de pessoa estranha aos cônjuges” (  SB  , 2013, p  295), por esta razão ela 

pode causar maiores complicações judiciais, já que o material utilizado não pertence aos pais 

interessados na gestação. 

Sobre tal questão ainda é importante ressaltar que, assim como a técnica de 

maternidade substituta não pode haver caráter lucrativo, o mesmo é aplicado ao terceiro que 

fornece o material genético para a inseminação heteróloga, o qual será considerado doador, 

uma vez que é proibida a comercialização. 

Em consonância a essa questão, Lisboa (2013) defende que o doador do material 

genético, o qual possibilitará a inseminação artificial, não poderá cobrar, já que é proibida a 

comercialização de seu material, e ainda lhe será garantido o direito de sigilo da divulgação 

de sua identidade. 

Ou seja, é garantido o direito de anonimato ao doador, sendo que os pretensos pais 

que irão receber o material genético terão acesso apenas aos dados essenciais referentes às 

características físicas do doador, como cor da pele, cabelo, olhos, entre outras.  

O esperma do doador é, de regra, armazenado em banco de sêmen, passando 

por rotineira verificação de sua qualidade, havendo sigilo sobre a identidade 

do doador, mas fornecidos os dados respeitantes ao seu porte físico, suas 

características morfológicas, como o grupo sanguíneo, cor da pele, dos 
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cabelos e dos olhos, cujas informações são cruciais aos donatários. 

(MADALENO, 2019, p.180) 

 

Portanto, na inseminação heteróloga há a intervenção de material de um terceiro, 

permitindo que as pessoas, as quais por diversas razões não tenham material genético passível 

de fecundação, possam realizar uma gestação e ter filhos, seja por meio da gestação 

convencional ou pela doação temporária do útero. É diante dessas circunstâncias, por precisar 

da participação de terceiros, que esse tipo de inseminação pode ocasionar maiores conflitos 

judiciais, evidenciando a necessidade desse procedimento ser respaldado legalmente.  

 

 

3 PLANEJAMENTO FAMILIAR 

 

O direito ao planejamento familiar tem resguardo na nossa Constituição Federal de 

1988, o qual cabe aos interessados, o que neste caso é o núcleo familiar, decidir sobre o 

desenvolvimento da família e procriação. 

No que tange ao direito de planejamento familiar podemos observar o texto do artigo 

226, parágrafo 7º da Carta Maior: 

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 

(...)  

§ 7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade 

responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao 

Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse 

direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou 

privadas. (BRASIL, 1988, on-line) 

 

Assim, o planejamento da família, além de ter sua proteção garantida 

constitucionalmente, deve observar alguns princípios basilares de nosso ordenamento, dentre 

os quais está o princípio da proteção da dignidade da pessoa humana, apresentado a seguir.  

Fundado nos princípios constitucionais da dignidade humana e da 

paternidade responsável, o planejamento familiar viabiliza o 

estabelecimento de orientações comuns aos membros da família sobre a 

constituição, limitação e aumento da prole e a adoção dos meios lícitos 

necessários para o desenvolvimento físico, psíquico e intelectual dos 

integrantes da sua família. (LISBOA, 2013, p. 121) 

 

Ainda, em relação ao planejamento familiar, deve-se levar em consideração o 

princípio da paternidade responsável, em especial quanto à formação da família nos casos em 

que se trata de maternidade por substituição. 
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 Diante disso, Pereira (2019, p. 8) afirma que o artigo 226, parágrafo 7º da 

Constituição Federal de 1988 dispõe que o planejamento familiar é de livre decisão do casal, 

estando embasado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade 

responsável. Nesse caso, ambos os interessados, sejam eles genitores, cônjuges ou 

companheiros, enfim, aqueles que definirão as relações familiares e domésticas, são os 

detentores da responsabilidade. 

Logo, a aplicação destes princípios no âmbito familiar se faz necessário, como forma 

de preservar seu núcleo, bem como, de proteger os direitos assegurados das famílias e suas 

formas de constituição. 

A análise dos princ pios constitucionais atinentes ao tema é muito 

importante para que se verifiquem as mudanças de paradigma da matéria, 

conferindo a esta os alicerces fundamentais para sua proteção, uma vez que 

conferem os valores basilares que norteiam as relações de fam lia na 

atualidade, conferindo à sociedade em geral a assunção de seu valor 

preponderante, que é a paz e a felicidade. (MALUF, 2010, p. 38) 

 

Igualmente, no intuito de defesa do planejamento familiar temos a Lei 9.263/96 que, 

em seu artigo 2º, dispõe que “entende-se planejamento familiar como o conjunto de ações de 

regulação da fecundidade que garanta direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da 

prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal”  

O planejamento familiar, como se vê, consiste em espaço de exercício da 

autonomia existencial dos integrantes da família. Ao Estado compete não 

interferir nas livres escolhas dos membros da família, restringindo-se a 

propiciar os recursos necessários ao pleno exercício dessa liberdade. 

(SCHREIBER, 2019, p. 865) 

 

Deve ser ressaltado, ainda, que os meios de reprodução humana assistida, assim 

como a doação temporária do útero, também são abarcados pelo planejamento familiar, logo, 

devem ter garantia constitucional.  

Isto posto, conforme Dias (2015), os métodos descobertos recentemente de 

reprodução assistida são uma garantia dos indivíduos em sede constitucional, defendendo, 

inclusive, o planejamento familiar como forma de realização de projeto de parentalidade. 

Entretanto, cabe ao Estado garantir meios para que o planejamento familiar se 

concretize pelas vias das políticas públicas, garantindo ainda o exercício de liberdade quanto 

às decisões tomadas pelo núcleo familiar. 

Compete ao Estado proporcionar os recursos educacionais e financeiros para 

que o casal possa efetuar o seu planejamento familiar, vedando-se qualquer 

interferência externa neste sentido, observados os princípios constitucionais 

anteriormente estabelecidos neste Manual, a saber: a dignidade humana e a 

paternidade responsável. (LISBOA, 2013, p. 121) 
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Desse modo, o planejamento familiar e a paternidade responsável devem andar 

juntos, visando não apenas o direito de constituição da família, mas também assegurar que a 

procriação seja consciente e que aquela criança que nascerá terá meios dignos de subsistência 

também assegurados por seus pais, conforme afirma Cardin (2012) a seguir. 

O planejamento familiar em nosso ordenamento jurídico é livre, contudo a 

paternidade deve ser exercida atendendo ao princípio da dignidade da pessoa 

humana, ou seja, aqueles que não querem se comprometer com o mínimo de 

assistência afetiva, moral, intelectual e material que não tenham filhos. 

(CARDIN, 2012, p. 239) 

 

Por conseguinte, a família possui a liberdade de deliberar quanto à procriação, seja 

pelo modo natural, por reprodução humana assistida ou até mesmo pela gestação por 

substituição, a fim de que se realize a vontade de serem pais, contudo, atendendo também aos 

direitos e às condições dignas de criação daquele que será gestado, como explicado no excerto 

seguinte. 

A dignidade humana é princípio fundamental na Constituição Federal de 

1988, conforme artigo 1º, inciso III. Quando cuida do Direito de Família, a 

Carta Política consigna no artigo 226, § 7º, que o planejamento familiar está 

assentado no princípio da dignidade da pessoa humana e da paternidade 

responsável. Já no artigo 227, prescreve ser dever da família, da sociedade e 

do Estado assegurar à criança e ao adolescente, 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-lo a salvo de toda a 

forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 

opressão, pois que são as garantias e os fundamentos mínimos de uma vida 

tutelada sob o signo da dignidade da pessoa, merecendo especial proteção 

até pelo fato de o menor estar formando a sua personalidade durante o 

estágio de seu crescimento e desenvolvimento físico e mental. 

(MADALENO, 2019, p. 28) 

 

Em consonância à Lisboa (2013), a noção de família vai além do biológico, 

principalmente ao se tratar de possibilidades como a maternidade por substituição e meios de 

reprodução humana assistida heteróloga, onde o afeto se torna o principal laço de família. 

 or todo o e posto, não é de considerar precisa a noção amplamente 

disseminada segundo a qual a relação familiar se caracteriza por um v nculo 

de afeição    que se tem verificado, de fato, é o paulatino deslocamento de 

abordagem do direito de família, justificando-se cada vez mais a 

admissibilidade do critério do parentesco civil, que ganhou maior prestígio 

que o parentesco biológico, sem retirar-lhe, contudo, a importância 

fundamental de reconhecimento e eventual fortalecimento do clã. (LISBOA, 

2013, p. 49) 

 

Em um contexto histórico, o conceito de família e o planejamento familiar evoluem e 

se adequam conforme a sociedade evolui e novas formas de famílias vão aparecendo. Assim, 
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a fundamentação jurídica que ampara essas outras configurações familiares deve também 

evoluir pautada na dignidade da pessoa humana, como defendido no próximo excerto. 

Havendo, portanto, fundamento jurídico para o planejamento familiar, a 

regra que o consagra não deveria congelar-se num sentido meramente 

programático, mas, sim, principalmente, concretizar-se por meio de ações 

efetivas e eficazes, em atenção ao princípio solar da dignidade da pessoa 

humana. (GAGLIANO E FILHO, 2017, p. 338) 

 

Desta forma, o planejamento familiar, assim como todo nosso ordenamento jurídico, 

deve acompanhar o desenvolvimento da sociedade e abarcar todas as suas formas, respeitando 

seus direitos constitucionais e garantindo seu pleno desenvolvimento. 

De acordo com Gagliano e Filho (2017), a principal função da família é o fato de 

caracterizar-se como meio para atingir seus desejos e pretensões, sendo que a família não é 

um fim em si mesmo, mas um meio de se alcançar a felicidade. 

Posto isto, a família vai além de elos sanguíneos, sendo que a afetividade, que está 

cada vez mais presentes nas relações familiares, é o que deve prevalecer.  Esse princípio é 

evidente na maternidade por substituição, já que é dever do Estado assegurar, por meio dos 

meios convencionais ou por reprodução humana assistida, o direito de ter filhos. 

 

 

4 AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO 

 

A sociedade esta em constante evolução, tanto da própria espécie como também nas 

técnicas científicas. Sendo assim, quanto mais a sociedade progride, mais o ordenamento 

jurídico deve encontrar meios de acompanhá-la. 

Para Rios (2013, p. 35), com o avançar dos anos o desenvolvimento tecnológico e 

das ciências biomédicas teve um considerável aumento. Estes avanços e desenvolvimentos 

acabam por trazer implicações aos indivíduos e, de certa forma, para a sociedade em geral, já 

que todos são atingidos, ainda que indiretamente. 

No entanto, o direito deixa de acompanhar certos avanços científicos que interferem 

na sociedade, principalmente quando se trata das técnicas de reprodução humana assistida e 

na doação temporária do útero.  

 ssim, “indaga-se como poderia um sistema jurídico, por mais flexível que fosse, 

acompanhar as mudanças procedentes da biotecnologia em geral” (LISBOA, 2013, p. 290). 
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O mais próximo de regulamentação sobre reprodução humana assistida, encontra-se 

no artigo 1.597 do Código Civil, quando se refere à filiação. 

Art. 1.597. Presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos: 

(...) 

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 marido. (BRASIL, 2002, on-line) 

 

Verifica-se, contudo, o quão omisso o ordenamento brasileiro se torna diante de 

situações complexas, ainda mais delicadas, quando decorrente de reprodução humana 

assistida heteróloga por envolver uma terceira pessoa, doador de material genético. 

Situação análoga ocorreria se os comentários produzidos sobre o art. 1.597, 

do CC, e seus incisos, sejam transportados para a inteligência (ou seria 

desinteligência) do art. 1.598, do mesmo diploma legal. As razões que 

atormentam os operadores do direito, quando o assunto a ser discutido 

refere-se à fecundação homóloga multiplicam-se, triplicam-se, quando os 

fatos a serem narrados conduzem à fecundação heteróloga. Nesta, existe 

sêmen ou óvulo de terceiro. (RIOS, 2013, p. 51) 

 

Outro fato importante e que não possui regulação no âmbito jurídico é a doação 

temporária do útero, em que uma mulher gestará uma criança de outra pessoa. 

Neste ponto, diversas dúvidas e conflitos poderão ocorrer durante este tipo de 

gestação, pois não há previsão de como proceder durante e após o nascimento, pois questões 

como a entrega do recém-nascido, dentre tantas outras, não possuem amparo legal. 

Não tratou, porém, o diploma civil da hipótese da fertilização in vitro e, 

consequente, maternidade de substituição, levando-se em consideração ser 

este o procedimento que mais traz dissensos à ordem jur dica em matéria de 

direito de família. Nesse processo reprodutivo que envolve duas mães, uma 

biológica e outra hospedeira, são constantes as indagações de ordem ética, 

moral e, principalmente, muitos são os questionamentos a respeito do 

estabelecimento da filiação. (SIMÃO; BELTRÃO, 2015, p. 84) 

 

Desta forma, podemos considerar que o único respaldo que temos e que pode ser 

seguido na realização da maternidade por substituição é a Resolução CFM nº 2.168/2017, pois 

é a resolução que possui normas éticas que amparam esse tipo de procedimento. 

Conforme Rios (2013), a maternidade por substituição não encontra respaldo legal 

em nosso ordenamento jurídico atual, sendo que este vazio normativo acaba por projetar 

insegurança e consequentemente faz com que diminua o número de pessoas que pretendem 

utilizar tal técnica para concretizar o seu projeto parental. 
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Esta insegurança decorrente de ausência de previsão legal quanto à maternidade por 

substituição atinge tanto os pais interessados quanto a doadora temporária do útero, uma vez 

que os primeiros temem não receber seu filho como previamente combinado, enquanto que a 

segunda possui o receio de gestar uma criança que poderá ser abandonada pelos pretensos 

pais durante ou ao final da gestação. 

Porém, embora a referida resolução apresente normativas éticas para a doação 

temporária do útero, esta não apresenta soluções para eventuais conflitos existentes no 

decorrer da técnica, evidenciando a necessidade de criação de normas jurídicas. 

O atual Código Civil não estabelece um regime jurídico para tão delicada 

questão, apesar de haver inserido o dispositivo de presunção da paternidade 

que opera contra aquele que cedeu o material genético, no caso de embriões 

excedentários. (LISBOA, 2013, p. 298) 

 

Diante do que foi apontado, faz-se necessária a implantação de dispositivos legais no 

atual Código Civil que tratariam sobre temáticas exclusivas no que diz respeito à reprodução 

humana assistida, à maternidade por substituição e às outras formas de reprodução advindas 

da bioética 

No tocante a esse assunto, observa-se que, para Nader (2016), embora a legislação 

tenha avançado quanto ao tema de filiação, inclusive com o reconhecimento da possibilidade 

jurídica de inseminação artificial, tanto homóloga quanto heteróloga, ela acabou por se tornar 

falha ao não regulamentar a matéria e, por conseguinte, gerou dúvidas sem soluções e 

indagações sem respostas. 

Projetos de lei até foram apresentados, no intuito de regular o tema, como o Projeto 

de Lei nº 3.638/1993, o Projeto de Lei nº 2.855/1997 e o Projeto de Lei nº 90/1999. Contudo, 

nenhum destes apresentou questões jurídicas relevantes quanto à reprodução humana assistida 

e à maternidade por substituição, uma vez que a maioria do conteúdo destes projetos já está 

previsto na Resolução CFM nº 2.168/2017. 

A ausência de legislação própria que regule as técnicas de reprodução 

humana no país não ocorre por falta de projetos de lei, como os três que 

serão comentados brevemente a seguir: a) Projeto de Lei 3.638/1993; b) 

Projeto de Lei 2.855/1997; e c) Projeto de Lei 90/1999. Regra geral, os 

conteúdos dos projetos mencionados são praticamente todos abordados na 

Lei 11.105/2005, a conhecida Lei de Biossegurança, e na Resolução 

2.121/2015 do Conselho Federal de Medicina. (MORAES, 2019, p. 88) 

 

Também na intenção de regulamentar as questões discutidas acima, temos o 

Enunciado 129 da Jornada de Direito Civil I, III, IV e V, no qual se vê a intenção de incluir o 

artigo 1.597-A ao Código Civil no que tange a reprodução humana assistida. 
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Art. 1.597-A: A maternidade será presumida pela gestação. Parágrafo único: 

Nos casos de utilização das técnicas de reprodução assistida, a maternidade 

será estabelecida em favor daquela que forneceu o material genético, ou que, 

tendo planejado a gestação, valeu-se da técnica de reprodução assistida 

heteróloga. (BRASIL, 2002, on-line) 

 

A justificativa para a inclusão do artigo 1.597-A ao Código Civil está justamente na 

possibilidade de utilização das técnicas de reprodução humana assistida, bem como, na de 

resguardar direitos aos pretensos pais quanto à maternidade por meio de doação temporária do 

útero, como discutido pelo Enunciado 129 aprovado na Jornada de Direito Civil a seguir. 

O dispositivo dará guarida às mulheres que podem gestar, abrangendo quase 

todas as situações imagináveis, como as técnicas de reprodução assistida 

homólogas e heterólogas, nas quais a gestação será levada a efeito pela 

mulher que será a mãe socioevolutiva da criança que vier a nascer. Pretende-

se, também, assegurar à mulher que produz seus óvulos regularmente, mas 

não pode levar a termo uma gestação, o direito à maternidade, uma vez que 

apenas a gestação caberá à mãe sub-rogada. (Jornada de Direito Civil I, III, 

IV e V, 2012, p. 32) 

 

Deste modo, mesmo após algumas mudanças e conquistas, as lacunas no 

ordenamento jurídico em relação à reprodução humana assistida permanecem sem solução, 

tornando-se necessária a criação de normas neste sentido, como enfatiza Venosa (2019). 

Advirta-se, de plano, que o Código de 2002 não autoriza nem regulamenta a 

reprodução assistida, mas apenas constata lacunosamente a existência da 

problemática e procura dar solução ao aspecto da paternidade. Toda essa 

matéria, que é cada vez mais ampla e complexa, deve ser regulada por lei 

específica, por um estatuto ou microssistema. Com esses dispositivos na lei 

passamos a ter, na realidade, mais dúvidas do que soluções, porque a 

problemática ficou absolutamente capenga, sem a ordenação devida, não só 

quanto às possibilidades de o casal optar pela fertilização assistida, como 

pelas consequências dessa filiação no direito hereditário. É urgente que 

tenhamos toda essa matéria regulada por diploma legal específico. Relegar 

temas tão importantes aos tribunais acarreta desnecessária instabilidade 

social. (VENOSA, 2019, p. 269) 

 

Dentre essas necessidades, surge também a questão da obrigação existente entre os 

envolvidos na doação temporária do útero, tanto em relação àqueles que pretendem ter o filho 

quanto à doadora, como acompanhamento médico da gestante e cuidados com sua saúde que 

possam interferir no desenvolvimento do nascituro. 

Na esfera do direito obrigacional, que tipo de obrigação assume a mãe de 

gestação? Seria uma obrigação de dar, na medida em que se deve entregar a 

criança ao nascer, ou uma obrigação de fazer, tendo em vista que cabe a ela 

cuidar de si, de seu corpo e de sua gravidez para evitar danos ao beb     se, 

por um descuido, por uma atitude imprudente ou negligente, como ignorar 

uma dor ou ingerir drogas ou álcool, a mãe substituta ocasionar um dano ao 
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feto   aberá  indenização aos pais biológicos? (SIMÃO; BELTRÃO, 2015, 

p. 94) 

 

Outra questão que deve ser problematizada, ainda, gira em torno da entrega da 

criança e de que forma agir caso não ocorra como combinado, como no caso de os pretensos 

pais se recusarem a receber a criança ou a doadora do útero negar-se a entregá-la. 

De acordo com Zeger (2007), a ausência de legislação específica para a doação 

temporária do útero traz incerteza, já que em casos de conflitos, ante a falta de lei 

regulamentadora do termo, a decisão final tomada será de acordo com o entendimento do juiz 

sobre a questão. Ainda, levanta a problemática da impossibilidade do contrato de venda ou 

aluguel de parte do corpo, logo, em eventual existência de contrato assinado pela mãe 

gestante (doadora do útero), este não possuirá valor legal. 

Diante disso, podemos perceber que enquanto não houver uma regularização 

normativa específica sobre as formas de reprodução humana assistida, conflitos como esses e 

outros mais serão corriqueiros no judiciário e a resposta estará sujeita à convicção de cada 

magistrado, vez que não há lei a ser seguida. 

 omo se pode concluir, imperativo se faz, frente à comple idade do tema, 

uma eficaz regulamentação legal, visando preservar os direitos fundamentais 

dos envolvidos nas técnicas de reprodução artificial, sobretudo quando estas 

forem tomadas de extrema complexidade no sentido da determinação dos 

elos familiares. (SIMÃO; BELTRÃO, 2015, p. 92) 

 

Questões como essas serão cada vez mais presentes em nossa sociedade, sendo que 

as respostas e a criação de uma lei são necessárias, vez que lides que envolvam reprodução 

humana assistida e gestação por substituição vão além da bioética e do biodireito, mas 

também interferem em outras áreas do direito, como ocorre no direito de família. 

 

 

5 DO ABANDONO DOS PRETENSOS PAIS DA GESTAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO 

E O DEVER DE ASSISTÊNCIA  

 

Todo indivíduo possui liberdade para tomar decisões, inclusive quando se trata de 

procriação, conforme tratado no tópico do planejamento familiar. Contudo, deve ser analisado 

até onde o Estado deve garantir este direito à liberdade do planejamento familiar e possíveis 

consequências quanto ao uso da liberdade de forma indevida. 

Autonomia e responsabilidade: vivemos um tempo em que tais valores 

destacam-se intensamente na vida social, volta e meia revelando fortes 
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paradoxos. Se por um lado afirma-se buscar liberdade e independência, por 

outro se reconhece que quem causa dano precisa, integral e efetivamente, 

reparar as lesões. A isso se deve acrescer a peculiaridade da família, unidade 

formada pelo afeto, a atrair soluções, em matéria de responsabilidade civil, 

que nem sempre seguem a mesma toada do direito de danos em geral. 

(MADALENO; BARBOSA, 2015, p. 186) 

 

Diante do que é discutido por Madaleno e Barbosa (2015), o planejamento familiar 

deve ser realizado de forma consciente e responsável e caso não o faça, aquele que utilizou 

deste direito de forma irresponsável deve ser responsabilizado em vista do dano causado. 

Consoante Rosenvald (2017), a responsabilidade assegura uma forma de vocação 

retrospectiva, em que cada indivíduo deve ser responsabilizado pelos atos que comete, bem 

como, somado a uma orientação prospectiva, pela escolha moral que obtiveram, sendo que, 

em caso de descumprimento, ao indivíduo poderá ser imputada uma responsabilização futura. 

Ou seja, o indivíduo deve atuar de acordo com a moral e a boa-fé, agindo de forma consciente 

e de modo que não prejudique ao outro ou à sociedade como um todo e, caso assim não o 

faça, arcará com as consequências de suas atitudes, na medida de sua responsabilidade. 

No que tange a responsabilidade dos pretensos pais na gestação por substituição, 

deve ser observado que, ante a inexistência de regulamentação jurídica, devem ser aplicadas 

as normas de responsabilidade civil, previstas no  ódigo  ivil, uma vez que “em nossa 

legislação não há nenhum dispositivo espec fico que trate do assunto, aplicando-se a teoria 

geral da responsabilidade civil ” (   D N, 2012, p  238)  

A responsabilidade civil, já muito utilizada em nosso cotidiano em diversas ações 

judiciais, deve então ser analisada sob a ótica da gestação por substituição a fim de se julgar 

até que momento os pretensos pais têm a obrigação de reparar os danos ocasionados por sua 

irresponsabilidade de planejamento familiar, nos casos de abandono da doadora durante a 

gestação ou até na desistência de permanecer com o filho que nascerá. 

Muito já se disse sobre direitos fundamentais, dignidade humana e direito da 

personalidade, contudo, importa saber seus reflexos na procriação assistida (SIMÃO; 

BELTRÃO, 2015). Em breves noções, consideram-se as características do indivíduo para 

configuração da responsabilidade civil e deve haver uma ação baseada no abandono da 

gestação por substituição quando se gera um dano ou prejuízo na esfera material e moral tanto 

da doadora como daquele que vai nascer como também existe nexo causal entre a conduta e o 

resultado. 

 eralmente, para que se caracterize a responsabilidade civil com 

consequ ncia indenizatória, é necessário que estejam presentes tr s 

elementos: ação (caráter comissivo ou omissivo, a conduta ilícita); dano ou 
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prejuízo causado (material ou psíquico que atinja os atributos da 

personalidade como a honra e a dignidade); e o ne o de causalidade, isto é, a 

conduta e o resultado entre o dano e a ação (arts. 186, 187 e 927 do CC). 

(MADALENO; BARBOSA, 2015, p. 402) 

 

Como consequência da falta de legislação específica, as normas de responsabilidade 

civil previstas nos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil devem abranger as relações de 

família, como também as relações decorrentes de reprodução humana assistida e a doação 

temporária do útero. 

Neste ponto, em relação ao direito de família e a responsabilidade civil, Moraes 

(2019) entende que aquele não está imune a este, ou seja, as relações de família não estão 

livres de condutas ou atos que causem danos, inclusive, os princípios da responsabilidade civil 

devem ser aplicados nessas relações familiares quando há uma conduta causadora de danos. 

Por conseguinte, o abandono da gestação por substituição pode ser entendido como 

forma de abandono parental em relação ao filho que irá nascer, uma vez que gera uma falta de 

assistência material, afetiva ou até intelectual, uma vez que sua ocorrência pode causar 

prejuízos à criança e que estes são causados pelos pais que desejam a gestação, os quais são 

os obrigados a repará-los. 

  responsabilidade civil nos remete à ideia de atribuição das consequ ncias 

danosas da conduta ao agente infrator. O abandono parental deve ser 

entendido como lesão a um interesse jurídico tutelado, extrapatrimonial, 

causado por omissão do pai ou da mãe no cumprimento do exercício e das 

funções parentais. (MADALENO; BARBOSA, 2015, p. 403) 

 

Desta forma, o caso de abandono pelos pretensos pais no procedimento de doação 

temporária do útero deve ser feito de maneira responsável de forma que não acarrete danos, 

de qualquer esfera, às partes envolvidas.  

Além da responsabilização dos pais interessados na gestação no caso de abandono, 

deve-se criar uma forma de prevenção a este desinteresse tardio, evitando, portanto, a 

ocorrência do dano, tanto àquele que nascerá quanto à mãe substituta. 

Para tanto, o Estado, embora possua o status de garantidor da liberdade quanto ao 

planejamento familiar, necessitaria elaborar políticas públicas voltadas aos pretensos pais com 

acompanhamento durante o período de decisão da gestação.  

Uma possível medida nesse sentido seria se os pretensos pais da gestação por 

substituição passassem por uma forma de assistência, preparo e aconselhamento, junto a 

profissionais da área da saúde e do direito, oferecidos pelo Estado, como forma de contribuir 

no desenvolvimento de um planejamento familiar responsável. 
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Esta forma de prevenção se daria em decorrência de um dos princípios do biodireito, 

o princípio da precaução, no qual se busca evitar problemas e danos futuros, ficando evidente, 

neste caso, o preparo e a certeza da constituição da família por meio da maternidade por 

substituição pelos pais interessados. 

Com relação ao princípio de precaução, Maluf (2015, p.19) afirma: 

Este princípio sugere que se tomem cuidados antecipados às práticas 

médicas e biotecnológicas, tendo em vista o caso concreto. Imporia, a seu 

turno, no caso de dúvidas sobre a possibilidade de certa atividade causar 

danos aos seres humanos, às espécies ou ao meio ambiente a proibição da 

autorização do exercício da referida atividade. 

 

Conforme precitado, o princípio da precaução aplicado ao biodireito deve se estender 

ao planejamento familiar, em especial, aquele decorrente de doação temporária do útero, pois 

quando verificada dúvida relacionada ao interesse dos pretensos pais, haveria interferência em 

sua concretização, a fim de evitar danos aos envolvidos na gestação. 

Portanto, essas e outras propostas podem ser estabelecidas pelo Estado com intuito 

de contribuir para um planejamento familiar responsável e consciente nos casos de utilização 

de maternidade por substituição, a fim de garantir o pleno desenvolvimento familiar e, apenas 

nos casos em que de fato houvesse posterior abandono, desistência ou arrependimento, fosse 

necessária a aplicação das normas de responsabilidade civil aos responsabilizados. 

 

5.1 QUANTO À DOADORA DO ÚTERO 

 

A doadora do útero, enquanto estiver realizando esta técnica, estará gestando um 

filho para outrem. Nesse sentido, no caso de abandono da doadora pelos pais biológicos ou 

dos pretensos pais (caso a reprodução seja heteróloga), além da responsabilidade tratada no 

tópico anterior, deve ser analisado a possibilidade de alimentos gravídicos, vez que a doadora 

possui qualidade de gestante, conforme o artigo 2º da Lei 11.804/2008. 

Art. 2º. Os alimentos de que trata esta Lei compreenderão os valores 

suficientes para cobrir as despesas adicionais do período de gravidez e que 

sejam dela decorrentes, da concepção ao parto, inclusive as referentes a 

alimentação especial, assistência médica e psicológica, exames 

complementares, internações, parto, medicamentos e demais prescrições 

preventivas e terapêuticas indispensáveis, a juízo do médico, além de outras 

que o juiz considere pertinentes.  

Parágrafo único.  Os alimentos de que trata este artigo referem-se à parte das 

despesas que deverá ser custeada pelo futuro pai, considerando-se a 

contribuição que também deverá ser dada pela mulher grávida, na proporção 

dos recursos de ambos. (BRASIL, 2008, on-line) 
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Portanto, os alimentos gravídicos nesta hipótese, além de manter os direitos do 

nascituro, possuem a finalidade de assegurar à doadora temporária do útero o custeio 

decorrente da gestação, que deve correr por conta daqueles que projetaram a gestação, mas 

por algum motivo a abandonaram. 

Por seu turno, reconhecendo também direitos do nascituro a alimentos e de 

sua mãe grávida, a lei n. 11.804/2008 disciplinou a matéria sobre os 

alimentos gravídicos, compreendendo valores suficientes para cobrir as 

despesas adicionais do período de gravidez, desde a concepção até o parto, 

inclusive relacionados à alimentação especial, assistência médica e 

psicológica, exames complementares, internações, parto, medicamentos e 

demais prescrições preventivas e terapêuticas indispensáveis, a juízo do 

médico, além de outras que o juiz julgue pertinentes (art. 2º). (AZEVEDO, 

2019, p. 315) 

 

Sendo assim, os alimentos gravídicos pugnados pela doadora deverão ser prestados 

pelo casal ou pessoa solteira que se arrependeu ou simplesmente abandonou o procedimento 

da gestação por substituição. 

  e igível, do futuro pai, o pagamento de alimentos gravídicos, cujo valor 

deverá ser o suficiente para cobrir as despesas adicionais referentes ao 

período de gravidez, inclusive: parto, alimentação especial, assistência 

médica e psicológica, exames complementares, internações, medicamentos, 

prescrições médicas preventivas e terapêuticas indispensáveis. (LISBOA, 

2013, p. 56) 

 

Logo, aquele que planejou e abandonou a gestação por substituição deverá arcar com 

as despesas decorrentes desta, da mesma forma que organizado inicialmente, respeitando as 

medidas de suas condições e as necessidades da doadora e do nascituro. 

 Ainda, Monteiro (2016) afirma que não existe diferença ou mesmo preferência entre 

os genitores no âmbito do exercício do poder familiar, situação que cabe a ambos, em iguais 

condições, arcar com os direitos e os deveres existentes na relação familiar.  

Um dos meios possíveis para se provar a paternidade ou a maternidade no caso de 

gestação por substituição pode se dar pelo termo de compromisso elaborado entre a doadora e 

o paciente (pais), pelo qual estará provado o direito da doadora em receber os alimentos dos 

pretensos pais a serem fixados pelo juiz, como atesta Gonçalves (2019). 

Basta a existência de indícios de paternidade, para que o juiz fixe os 

alimentos gravídicos, que perdurarão até o nascimento da criança (art. 6o). 

Ao fazê-lo, o juiz sopesará as necessidades da parte autora e as 

possibilidades da parte ré. (GONÇALVES, 2019, p. 176) 
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Os alimentos gravídicos servem, portanto, como amparo material para que a doadora 

possa terminar a gestação com os cuidados necessários, como médicos, exames, alimentação e 

outros. Nesta perspectiva, Pereira (2019) afirma que o dever de assistência material possui 

como base o cuidado e a solidariedade social, o que forma, assim, o fundamento dos 

alimentos gravídicos, a fim de que se garanta tanto a integridade do nascituro como também 

da gestante enquanto perdurar a gravidez. 

Neste caso, ainda, deve ser observado que não há obrigação por parte da doadora em 

relação à assistência material relacionada à gestação, uma vez que voluntariamente cedeu seu 

útero para gestar um filho de outra pessoa, a qual deveria arcar com todas as despesas como 

na forma acordada. 

Em complemento, tais alimentos referem-se à parte das despesas que deverá 

ser custeada pelo futuro pai, considerando-se a contribuição que também 

deverá ser dada pela mulher grávida, na proporção dos recursos de ambos 

(art. 2.º, parágrafo único). (TARTUCE, 2019, p. 617) 

 

Por fim, compreendemos que os alimentos em questão têm o intuito de manter os 

direitos do nascituro oriundo de reprodução humana assistida, assim como, preservar a 

manutenção mínima da doadora do útero até o final da gestação, mas isso não exime os 

pretensos pais de outros meios de reparação de danos à doadora. 

 

5.2 QUANTO AO NASCITURO 

 

Há, ainda, que mencionar os direitos ou mesmo possíveis direitos que possam ser 

aplicados ao nascituro, ou seja, àquele que irá nascer e que é decorrente de reprodução 

humana assistida e doação temporária do útero. 

“Na definição corrente, nascituro é aquele ser que ainda vai nascer, porém, já foi 

concebido (nascituro provém do latim nascituru, que significa aquele que há de nascer)”. 

(MALUF, 2015, p. 159). 

Deste modo, devem ser assegurados, também aos nascituros, todos os seus direitos, 

assim como, aplicar a estes, de maneira indistinta, os princípios da bioética e do biodireito nos 

casos de reprodução humana assistida e de dignidade da pessoa humana. 

Assim, o nascituro corresponde ao ser já implantado, mas deve-se respeitar, 

à luz das novas técnicas de reprodução assistida, e dos ditames bioéticos, a 

garantia da pessoa humana em sua natureza ontológica e biológica. 

(MALUF, 2015, p. 161) 
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Conforme o excerto anterior, independentemente do fato de ter ou não nascido, a 

proteção da pessoa humana será aplicada, principalmente quanto se trata de reprodução 

humana assistida, já que “a proteção conferida à pessoa humana estende-se a qualquer ser 

humano, nascido ou não, e esse é o principio que deve nortear os procedimentos médicos e 

científicos” (   D N, 2012, p  253)  

Os alimentos gravídicos também são de direito e têm a finalidade de resguardar o 

nascituro, mas, além disto, devem ser observados seus direitos em caso de abandono, como 

reparação material e moral, quando se tratar de gestação por substituição por seus pretensos 

pais. 

Nesse sentido, Cardin (2012) expõe que os direitos do nascituro são protegidos desde 

a concepção, dentre eles, por exemplo, os alimentos gravídicos e o direito a indenização 

decorrente de danos que eventualmente tenham ocorrido no decorrer de seu desenvolvimento 

e, também, àqueles que venham a acontecer após o seu nascimento. Logo, havendo quaisquer 

danos ao nascituro, o direito deste deve ser defendido. 

Dessa maneira, sendo o nascituro sujeito de direito, o abandono ocasionado pelos 

pais interessados e os danos decorrentes desse abandono devem gerar indenização, tanto 

material quanto moral. 

O nascituro é sujeito de direito, e, assim sendo, todas as vezes que seu direito 

for violado, merece ser indenizado, seja por danos morais ou materiais. Tal 

conclusão pode ser retirada da leitura do art. 2º do Código Civil, porque 

aquele merece proteção integral (à saúde, à vida e à integridade física), até 

mesmo em razão do princípio da dignidade humana. (MORAES, 2019, p. 

160) 

 

A indenização do nascituro decorrente de maternidade por substituição seria uma 

forma de responsabilizar os pretensos pais pela utilização da paternidade irresponsável, sobre 

a qual houve um planejamento para o nascimento daquele filho e após isso, o abandono. 

Não há dúvidas de que se verifica a paternidade irresponsável nos casos 

acima relatados e caso haja a comprovação de que os pais se utilizaram das 

técnicas de reprodução assistida de forma indevida ou agiram de forma 

negligente ou imprudente, deverão ser responsabilizados pelos danos que 

acarretarem ao embrião ou ao nascituro. (CARDIN, 2012, p. 257) 

 

Desse modo, assim como ocorre nos casos de indenização por abandono afetivo, o 

abandono do nascituro oriundo de maternidade por substituição deve ser também indenizado, 

uma vez que é responsabilidade dos pretensos pais velar pela sua vida e integridade física e 

psicológica, sendo estes violados, os interessados pela gestação devem indenizá-lo. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As técnicas de reprodução humana assistida e, em especial, a maternidade por meio 

da doação temporária do útero, estão cada vez mais presentes em nosso meio, frente o 

combate à infertilidade, à impossibilidade de gestar e concretizando o desejo de procriar e 

constituir uma família. Além da tecnologia, a formação da família também tem evoluído com 

a sociedade.   

Sendo assim, independentemente de sua composição e das formas pela qual é 

possível ter filhos, as famílias devem possuir a liberdade que lhe é assegurada para decidir 

sobre o planejamento familiar e o Estado deve assegurar meios para que isto ocorra de 

maneira livre, mas responsável e consciente. 

A tecnologia pode contribuir na descoberta de outras técnicas, inclusive mais 

eficazes, na constituição familiar daqueles que não conseguem gerar um filho, deixando de ser 

necessária a doação do útero. Contudo, nesse momento histórico, estes são os meios que 

possuímos para tal, por isso, eles necessitam de regulamentação para que os envolvidos 

possam ter segurança jurídica, além do estabelecimento de limites éticos e jurídicos. 

Ainda, deve haver a criação de normas quanto à responsabilidade, tanto dos pais 

biológicos ou pretensos pais, como também, da doadora, estabelecendo quais seriam as 

consequências pela ruptura do acordo, quais seriam as formas de assistências a serem 

prestadas e quais seriam as formas de indenização, como no caso tratado no presente artigo de 

como proceder nos casos de abandono.  

Portanto, diante da importância dos temas acima abordados, sobretudo no que se 

refere à maternidade por substituição e a responsabilidade dos envolvidos, é que se faz 

necessária a normatização deste conteúdo, para que a possibilidade de gerar um filho 

mediante esse procedimento possa ocorrer com maior segurança no âmbito jurídico. 
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