
 

 

UNIVERSIDADE CESUMAR - UNICESUMAR 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DA ELABORAÇÃO DE CONTRATO DE GESTAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO NÃO 

ONEROSA A LUZ DO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO  

 

 

 

 

MARCOS ROBERTO GOMES DA SILVA FILHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARINGÁ – PR 

2020



 

MARCOS ROBERTO GOMES DA SILVA FILHO 

 

 

 

 

 

 

 

DA ELABORAÇÃO DE CONTRATO DE GESTAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO NÃO 

ONEROSA A LUZ DO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO  

 

 

 

 

 

 

 

Artigo apresentado ao Curso de Graduação em 

Direito da Universidade Cesumar – 

Unicesumar Maringá como requisito parcial 

para a obtenção do título de Bacharel(a) em 

Direito, sob a orientação do Prof. Ricardo 

Silveira e Silva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARINGÁ – PR 

 

 

2020 



DA ELABORAÇÃO DE CONTRATO DE GESTAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO NÃO 

ONEROSA A LUZ DO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO  

 
 

 
 

Ricardo Silveira e Silva1 
Marcos Roberto Gomes da Silva Filho2  

 

RESUMO: Este artigo tem como objetivo analisar a possibilidade de elaboração 
de contrato de gestação por substituição gratuita na fronteira da bioética e do atual 
ordenamento jurídico brasileiro, notadamente sob a ótica da Constituição Federal, 
Código Civil e da Resolução nº 2.168/2017 do Conselho Federal de Medicina. Serão 
analisados técnicas, autonomia, consentimento, liberdade das partes e 
admissibilidade contratual, bem como suas eventuais nulidades, ilicitudes, e direito 
ao arrependimento, além de fazer um cotejo do tema em relação aos ordenamentos 
de países diversos. Esta pesquisa utilizou-se do método dedutivo, teórico e técnicas 
bibliográficas e documentais. O Resultado a que se chegou foi de que a realização 
do contrato de gestação de substituição é permitida, desde que gratuito, devendo a 
cedente temporária pertencer à  família  de  um  dos  parceiros em parentesco 
consanguíneo até o quarto grau, sendo contudo admitido as partes preverem 
cláusulas específicas sobre o modus operandi do procedimento, desde que não 
impliquem em violações as normas e princípios bioéticos.  

 
PALAVRAS-CHAVE: Gestação por substituição. Empréstimo de útero. Reprodução 
assistida. 
 
ABSTRACT: This article aims to analyze the possibility of drawing up a pregnancy 
contract for free replacement at the frontier of bioethics and the current Brazilian 
legal system, notably from the perspective of the Civil Code, Constitution and Decree 
n. 2,168/2017 of the Federal Council of Medicine. Techniques, autonomy, consent, 
freedom of the parties and contractual admissibility will be analyzed, as well as any 
nullities, unlawfulness, and the right to repent, in addition to comparing the theme in 
relation to the regulations of different countries. This research used the deductive 
method, theoretical and bibliographic and documentary techniques. The result 
reached was that the execution of the replacement gestation contract is allowed, as 
long as it is free, and the temporary assignor must belong to the family of one of the 
partners in blood kinship up to the fourth degree, but the parties may provide for 
specific clauses on the modus operandi of the procedure, as long as they do not 
imply violations of bioethical rules and principles.  
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INTRODUÇÃO:  

 

Com o avanço da biotecnologia, surgiram várias técnicas de reprodução 

humana assistida para auxiliar pessoas com problemas de infertilidade. Dentre 

algumas mais comuns, o presente artigo apresentará a gestação por substituição, 

sendo esta, uma forma de reprodução humana assistida, em que uma mulher fértil, 

cede seu útero temporariamente, a fim de gestar o filho de outra pessoa. 

Popularmente conhecida como “barriga de aluguel”, esta técnica não encontra 

previsão específica na legislação brasileira, tendo breve menção na Resolução nº 

2.168/2017 do CFM3, que desde 1992, vem editando resoluções sobre o assunto, 

sendo a supracitada, a mais recente. Embora o capítulo VII, item 02 da Resolução 

vigente deixe nítido a impossibilidade de se auferir lucro nessa atividade, a mesma é 

omissa quanto a possibilidade de pactuar entre as partes, cláusulas específicas 

sobre o modus operandi procedimental. 

Cria-se portando, um embate entre o direito civil e a bioética, surgindo 

dúvidas acerca da possibilidade de se pactuar cláusulas versando sobre 

arrependimento de uma das partes, responsabilidade dos contratantes no caso de 

problemas de saúde oriundos da gravidez, assistência psicológica, física, nutricional, 

bem como suas eventuais nulidades e ilicitudes. Seria lícito a elaboração de contrato 

de gestação por substituição? Quais óbices esse contrato encontraria? Quanto 

tempo teria a cedente temporária e a mãe para o arrependimento Caso a família 

que esteja pretendendo a filiação, não tenha cedente temporária pertencente à 

família de um dos parceiros, a gestação por substituição ficaria impedida 

Por tais lacunas, pode se dizer, que a evolução biotecnológica advinda da 3ª 

e 4ª revolução industrial, não foi acompanhada no mesmo ritmo pela legislação 

brasileira, tendo as fontes secundárias do direito, como jurisprudências, princípios e 

a atual Resolução nº 2.168/2017 do CFM, desempenhado papel crucial no 

preenchimento dessas lacunas.  

Mesmo sem regulamentação, devido ao baixo custo, o Brasil tem crescido 

muito na utilização do método na busca pela “cura” da infertilidade e esterilidade que 

acomete algumas pessoas que, desejando a paternidade, não encontram na adoção 

o método ideal para si. 

 
3 CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, Resolução nº 2.168/2017: Adota normas éticas para utilização das técnicas de 
reprodução assistida. 2017. Disponível em: https://bityli.com/yG9xN. Acesso em: 26 mar. 2020. 

 



Para esta pesquisa, foi utilizado método dedutivo, técnica bibliográfica e 

documental, sendo seu intuito a discussão acerca desse assunto crescente, o qual 

se considera de extrema importância, mas ainda não encontra o amparo legal que 

carece, visando avaliar a validade e a eficácia jurídica de elaboração de um contrato 

de gestação de substituição. 

 

1. A REPRODUÇÃO HUMANA ASSISTIDA 
 

1.1. UM BREVE HISTÓRICO SOBRE A REPRODUÇÃO HUMANA ASSISTIDA 
 

Ao longo de toda história da humanidade, o anseio do ser humano pela 

procriação sempre foi maior do que simplesmente deixar descendentes. Diferente 

dos animais, que utilizam a procriação apenas como meio de evitar a extinção da 

espécie, a paternidade para muitas pessoas é um sonho, advindo do desejo de 

constituir famílias, criar laços e afetos.  

Porém, para os que têm esse sonho, a infecundidade passa a ser uma 

inimiga. Entretanto, como todas as grandes criações da humanidade, foram nas 

adversidades que o homem encontrou soluções para suas frustações. Assim, a 

partir do século XX, iniciaram-se as primeiras pesquisas visando a reprodução 

humana assistida.  

Para Lisboa, as técnicas de reprodução humana assistida podem ser 
definidas da seguinte forma: 

 
[...] é o procedimento de introdução e provocada de sêmen em um oco para a 
formação da célula zigoto. As técnicas de fertilização se desenvolvem como uma 
alternativa a esterilidade, proporcionando uma esperança para os casais 
desalentados pelo fato de que não poderiam conceber uma prole, em face de 
problemas orgânicos de um deles ou de ambos.4 
 

Tamanini diz que “A reprodução assistida é o termo que define um conjunto 

de técnicas de tratamento médico-paliativo, em condições de infertilidade humana, 

visando à fecundação”.5 Conceitualmente, “é o 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”. 6 

Hannah Arendt, captou o desejo intrínseco do homem em buscar métodos 
alternativos de reprodução: 

 

O mesmo desejo de fugir da prisão terrena manifesta-se na tentativa de criar a vida 

 
4 LISBOA, Roberto Senise. Manual elementar de direito civil. 2.ed São Paulo: J. Oliveira, 2006. p. 194. 
5 TAMANINI, Marlene. Reprodução assistida e gênero. Florianópolis: Ed. UFSC, 2009. p.26 
6 RIBEIRO, Gustavo Pereira Leite. Breve comentário sobre aspectos destacados da reprodução humana assistida. In: SÁ, 
Maria de Fátima Freire de (Coord.) Biodireito. Belo Horizonte: Del Rey, 2002, p.286. 



numa proveta, no desejo de misturar, ‘sob o microscópio, o plasma seminal 
congelado de pessoas comprovadamente capazes a fim de produzir seres humanos 
superiores’ e ‘alterar(-lhes) o tamanho, a forma e a função’; e talvez o desejo de fugir 
à condição humana esteja presente na esperança de prolongar a duração da vida 
humana para além do limite dos cem anos.7 
 

Embora tais pesquisas estivessem em crescente desenvolvimento, somente 

no ano de 1978 tornou-se realidade, quando em Manchester na Inglaterra, depois de 

diversas tentativas fracassadas, utilizando-se de técnicas genética molecular, nasce 

o primeiro “bebê de proveta”, fruto da fertilização in vitro. E, em 2005, foi aprovada a 

lei de biossegurança nº 11.105, tornando legal pesquisas com células tronco 

embrionárias humanas. 

 Desde então, a utilização e o sucesso da reprodução assistida tornou-se 

recorrente, deixando de pertencer exclusivamente ao campo da biotecnologia, 

tornando-se conhecido pela população em geral, sendo tema rotineiro nas grandes 

mídias, telenovelas, discussões religiosas, acadêmicas e jurídicas. Segundo Diniz8, 

em território nacional, a reprodução assistida teve seu primeiro sucesso em 1984, 

como nascimento de Anna Paula Caldera, a primeira brasileira nascida sobre o 

método da fertilização in vitro. 

 

1.2. DOS MÉTODOS E TÉCNICAS DE REPRODUÇÃO HUMANA ASSISTIDA 
 

Segundo Mendes, existem diversas formas de reprodução assistida, como 

por exemplo, a transferência de gametas para dentro da trompa (GIFT); a 

transferência do zigoto para dentro da trompa (ZIFT); a injeção intracitoplasmática 

de espermatozóide (ICSI) e a fertilização in vitro (FIV).9 

Sobre a transferência de gametas e zigoto para dentro da trompa (ZIFT), 

assim conceituou Claudia Loureiro: 

 

A ectogênese ou fertilização in vitro é concretizada pelo método ZIFT (Zibot Intra 
Fallopian Transfer), consistindo na retirada do óvulo da mulher para fecundá-lo na 
proveta, utilizando-se o sêmen do marido ou de outro homem, para depois ser 
introduzido no seu útero ou no de outra mulher. A inseminação artificial se processa 
pelo método GIFT (Gametha Intra Fallopian Transfer) em que se faz a inoculação do 
sêmen na mulher, sem que haja manipulação externa do óvulo ou do embrião.10 

 

Quanto a fertilização in vitro (FIV), a autora descreve nos seguintes 
termos:  

 

 
7 ARENDT, Hannah. A condição humana. 10 ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004, p. 10. 
8 DINIZ, Maria Helena. O estado atual do biodireito. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 489. 
9 MENDES, Christine Keler de Lima. Mães substitutas e a determinação da maternidade: implicações da reprodução 
medicamente assistida na fertilização in vitro heteróloga. Revista brasileira de direito de famílias e sucessões, Porto 
Alegre, IBDFAM, 2007. 
10 LOUREIRO, Claudia R. O. M. S. Introdução ao biodireito. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 99. 



A fertilização in vitro, por facilitar a manipulação dos gametas, tem várias 
implicações, tais como: a possibilidade de se transferir o embrião para o útero de 
outra mulher; a fertilização com sêmen e óvulo de estranhos; a fecundação com 
óvulo não pertencente à esposa, mas implantado em seu útero; a fertilização com 
esperma de terceiro; a fecundação com material do marido e da mulher na proveta 
com a introdução do embrião no útero da esposa; a fecundação com óvulo da 
esposa e sêmen do marido para congelar o embrião e inseri-lo no ventre de outra, 
após o falecimento da esposa.11 
 

Em relação a injeção intracitoplasmática de espermatozóide, nas palavras 
de Lisboa, a ICSI é definida da seguinte forma: 
 

Injeção intracitoplasmática de espermatozoide (ICSI) mediante a retirada dos 
espermatozoides diretamente dos testículos e a sua injeção no óvulo; [...] 
Transferência de embrião para o útero de terceiro, conhecida popularmente como 
barriga de aluguel. Nesse caso, ocorre o implante de embriões produzidos pela 
união do material genético do casal junto ao organismo de terceira, que 
teoricamente se compromete a entregar a criança aos pais genéticos.12 

 
Portanto, é nítido que tais técnicas de reprodução continuam em 

desenvolvimento.  
 

1.3.  A REPRODUÇÃO ASSISTIDA SEGUNDO O CODIGO CIVIL E SEUS 
REFLEXOS PARA A FILIAÇÃO 

 
A priori, faz-se necessário conceituar o vocábulo “filiação” para 

posteriormente discutir quanto a reprodução assistida e sua validade nos termos do 

Código Civil em vigência. De acordo com o doutrinador Carlos Alberto Gonçalves: 

 

Em sentido estrito filiação é a relação jurídica que liga o filho a seus pais. É 
considerada filiação propriamente dita quando visualizada pelo lado do filho. 
Encarada em sentido inverso, ou seja, pelo lado dos genitores em relação ao filho, o 
vínculo se denomina paternidade ou maternidade.13 

 

Para Arnaldo Rizzardo14 “pode-se dar o conceito de filiação, mais no sentido 

jurídico, como a relação de parentesco consanguíneo em primeiro grau e em linha 

reta, que envolve ou une uma pessoa aquelas que a reproduziram ou geraram.” 

O Código Civil em seu Art. 1.59615, prevê que não será feito acepção entre 

filhos, de modo que tanto os advindos do casamento, como oriundos de relações 

extraconjugais, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas 

quaisquer designações discriminatórias. Assim, superada qualquer dúvida quando 

ao vínculo filiativo proveniente da procriação artificial, notadamente da gestação por 

substituição, há que se falar quanto sua validade mediante o Código Civil.  

 
11 LOUREIRO, Claudia R. O. M. S. Introdução ao biodireito. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 99. 
12 LISBOA, Roberto Senise. Contratos difusos e coletivos: consumidor, meio ambiente, trabalho, agrário, locação, autor. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 369. 
13 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil, volume 6: direito de família. 10ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 319. 
14 RIZZARDO, Arnaldo. Direito de família. 8. ed., rev. atual. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 338. 
15BRASIL. Código Civil (2002). Acesso em: 08 set. 2020. Disponível em: <https://bityli.com/FXYAY>. Acesso em: 12 fev. 2020. 



Nesse sentido entendeu Silva16, quando afirmou: 

 

As técnicas de reprodução humana medicamente assistida possibilitam a utilização 
de meios que alteram a base do vínculo de filiação [...] Mãe é normalmente a mulher 
que, desejando ter um filho, o concebe e dá à luz uma criança, entretanto, a ciência 
trouxe a dissociação desses fatores, tornando necessário o conhecimento de outras 
circunstâncias, para afirmar quem é a mãe. 
 

Em que pese a legislação brasileira já trazer os primeiros vislumbres de 

proteção a reprodução humana assistida, a gestação por substituição não recebeu o 

mesmo cuidado. Sobre isso, Cunha e Domingos17, demonstram a seguinte opinião:  

 

Ocorre, contudo, que algumas evoluções da ciência que já eram realidade 
consolidada quando do início da vigência do Código Civil foram ignoradas de forma 
absurda, ou então, 
 não se revestiram da devida relevância, sendo relegadas pelo legislador, dando azo 
ao surgimento de grande número de lacunas normativas inadmissíveis, nas mais 
diversas esferas. 
 

Ademais, no que se refere à cessão de útero por parte de uma doadora, tal 

prática não encontra nenhuma previsão no Código Civil, porém, de acordo com o art. 

13, caput, "[...] é defeso o ato de disposição do próprio corpo, quando importar 

diminuição permanente da integridade física, ou contrariar os bons costumes".18 

Ainda, segundo Cardin e Lago19, “a gravidez não suprime a saúde da 

gestante, tampouco onera sua integridade física, sendo lícito e possível a disposição 

do próprio corpo, desde que seja respeitado o núcleo essencial deste direito.”  

Prevalece o entendimento de que a cessão de útero, desde que gratuita, não 

conflita com os princípios civilistas. Ao contrário, embora não absoluto, o próprio 

código civil dispõe sobre a autonomia da mulher de dispor do seu próprio corpo. 

Razoável, portanto, que numa situação onde se expresse o máximo do altruísmo, 

não seja impedida de exercê-lo. Deste modo, entende-se que as técnicas de 

reprodução assistida, e notadamente a gestação por substituição, em que pese não 

tenha previsão legal, não viola aos preceitos dispostos no código civil, pelo contrário, 

trata-se do direito da mulher a disposição do próprio corpo, pois se está diante de 

um ato capaz de gerar a vida de um ser humano, igualmente dotado de dignidade 

como qualquer outra pessoa. 

 
16 SILVA, Eliane Cristine da. Aspectos jurídicos da reprodução assistida. In Temas polêmicos de Direito da Família, Mello, 
Cleyson de Moraes e FRAGA, Thelma Araujo Esteves (coord). Rio de Janeiro: Freitas, 2003, p. 58-59. 
17 CUNHA, Leandro R. da; DOMINGOS, Terezinha de O. Reprodução humana assistida: a resolução 2013/13 do Conselho 
Federal de Medicina. In: Revista de Direito Brasileira, Florianópolis: 
18  LAGO; Caio de Moraes; CARDIN, Valéria Silva Galdino. Do Contrato de gestação e suas implicações jurídicas. Porto 
Alegre: Congresso Nacional Do Conpedi, 2018, p. 40. Disponível em: <https://bityli.com/Fqlq9 >. Acesso em: 12 fev. de 
2020. 
 



Em outras palavras, Eduardo Oliveira Leite entende que a cessão de útero é 

uma garantia da própria criança, pois o mesmo é a oportunidade para a vida.20 

 

2. DA GESTAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO 
2.1. O QUE É A GESTAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO E SUAS ORIGENS. 
 

A gestação por substituição, também chamada de cessão de útero, 

maternidade temporária ou barriga de “aluguel” é uma técnica que se utiliza da 

fertilização in vitro, para promover a união entre sêmen e óvulo na proveta, sendo 

que o desenvolvimento fetal acontecerá dentro do útero de outra mulher. Segundo 

Eliane Cristina da Silva21 “esta técnica consiste em apelar a uma terceira pessoa 

para assegurar a gestação quando o útero materno não permite o desenvolvimento 

normal do zigoto ou quando a gravidez apresenta risco para a mãe.” 

Embora hoje se discuta o tema através da ótica do desenvolvimento 

biotecnológico, a técnica já era utilizada como alternativa para esterilidade utilizada 

desde os tempos bíblicos, como nesta passagem do antigo testamento. 

 

Ora Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo 
nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à 
luz; toma, pois, a minha serva; porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de 
Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar egípcia, sua serva, e deu-a por 
mulher a Abrão seu marido, ao fim de dez anos que Abrão habitara na terra de 
Canaã. 
Quando Raquel percebeu que não podia ter filhos, ficou com inveja da sua irmã Leia 
e disse ao marido: Dê-me filhos; se não, eu morro! Jacó ficou zangado com Raquel 
e disse: Você está pensando que sou Deus? É ele quem não deixa você ter filhos. 
Então Raquel disse: Aqui está a minha escrava Bila; tenha relações com ela. 
Quando ela tiver um filho, será como se fosse meu. Desse modo eu serei mãe por 
meio dela. 22  
 

Destarte, notório que por se tratar de uma gestação que se originou 

utilizando o material genético de terceira, e não exclusivamente do casal, ambas as 

gestações citadas, tratam-se do método chamado de heterólogo, que se difere do 

método homólogo, conforme será mais bem explicado no tópico a seguir.  

 

2.2. DOS MÉTODOS DE GESTAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO 
  

Conforme introduzido no tópico anterior, a gestação de substituição se divide 

em dois métodos, pendendo acontecer por meio de fertilização heteróloga, como os 

exemplos clássicos do gêneses, ou homóloga. “Na fertilização homóloga, utiliza-se 

 
20 LEITE, Eduardo de Oliveira. Procriações artificiai. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, p. 411. 
21 SILVA, Eliane Cristine da. Aspectos jurídicos da reprodução assistida. In Temas polêmicos de Direito da Família, Mello, 
Cleyson de Moraes e FRAGA, Thelma Araujo Esteves (coord). Rio de Janeiro: Freitas, 2003, p.252. 
22 GÊNESIS: In. Bíblia de Jerusalém, Ed. Paulus, 2020, p. 20 e p.43-44. 



de gametas do próprio casal. Já na fertilização heteróloga, ocorre a doação do 

gameta masculino ou feminino por um terceiro desconhecido do casal”23 

Ou seja, em ambos os casos, o neonato será considerado filho, tendo em 

vista os princípios constitucionais e garantias da filiação que proíbe qualquer 

distinção aos filhos, somente na fecundação homóloga, haverá a genética de ambos 

os pais.  

De acordo com Silvia da Cunha Fernandes: 
 

Pode-se afirmar que se entende por fecundação homóloga o processo pelo qual a 
criança a ser gerada por quaisquer das técnicas de reprodução assistida for 
fecundada com a utilização dos gametas masculinos e femininos provenientes de 
um casal casado ou vivendo em união estável, que assim assumirá a paternidade e 
maternidade daquela criança.24 

 

Quanto a fecundação heteróloga, Maria Heleno Machado, preceitua que: 

 [...] se a esterilidade ocorrer entre o casal, ou seja, originar-se tanto do homem 
como da mulher impossibilitando-os de gerarem filhos, poderão socorrer-se da 
doação de embriões que são os excedentes congelados e não utilizados por outros 
casais inférteis. [...] a criança concebida através de fertilização heteróloga, é filho de 
pai anônimo ou desconhecido, ou seja, do doador do sêmen, mas passa constar no 
seu registro civil, como sendo filho do marido ou companheiro da mulher 
inseminada.25 

 

Na cidade de Lajeado, Rio Grande do Sul, no ano de 2011, um casal 

utilizou-se da inseminação artificial homóloga, fornecendo o próprio material 

genético para fertilização em laboratório. O juiz da Vara de Família local, sentenciou 

que através de teste de DNA, a paternidade seria definida pela origem biológica. 

No mesmo ano, em Santa Catarina, um casal homoafetivo, utilizou-se da 

inseminação heteróloga para terem filho, o infante foi gestado pela irmã de um dos 

companheiros, que cedeu o útero e o óvulo para a gestação. O casal obteve 

autorização judicial para registrar o filho apenas com os nomes dos pais. 

Ambos os casos demonstram a complexidade do assunto, escancaram a 

urgente necessidade de regulamentação pelo ordenamento jurídico brasileiro. 

  

2.3. DO ASPECTO CONSTITUCIONAL E DOS PRINCÍPIOS QUE ENVOLVEM A 
FILIAÇÃO 

 

Não existindo, porém, legislação específica, tornam-se os princípios da 

filiação, bem como os existentes da Constituição, referência jurídica para 

preenchimento das lacunas.  

 
23 CARDIN, Valéria Silva Galdino. Reprodução assistida e parentalidade responsável. Birigui: Boreal, 2016, p. 45. 
24 FERNANDES, Silvia da Cunha. As Técnicas de Reprodução Humana Assistida e a Necessidade de sua Regulamentação 
Jurídica. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 52. 
25 MACHADO, Maria Helena. Reprodução assistida: controvérsias éticas. Curitíba, PR: Juruá, 2003, p. 34-36. 



A Resolução nº 2.168/2017 do CFM, é a resolução existente para a 

regulamentação do tema, entretanto, exerce função de disciplina ética, mas voltada 

a conduta médica para situações de reprodução assistida, sendo apenas um dos 

parâmetros para as decisões judiciais. 

Portanto, sabendo da importância dos princípios para o preenchimento das 

lacunas que a falta de legislação deixa, imperiosa análise dos princípios bioéticos, 

bem como princípios cíveis e constitucionais no tocante a filiação. De início, 

importante citarmos um dos mais conhecidos princípios da bioética, o da 

beneficência.  

Sauwen e Hryniewicz entendem que: 
 

O princípio da beneficência estabelece como obrigação moral buscar 
sempre o bem do outro. A beneficência não deve ser confundida com 
benevolência que é a virtude que dispõe a agir em prol do outro. No caso da 
medicina este princípio impõe que se deve agir sempre no real interesse do 
paciente.26 
  
 

De maneira similar, tem-se o princípio da não-maleficência, o qual entende 

que qualquer dos procedimentos médicos e consequentemente biotecnológicos, 

devem sempre visar minimizar o risco ou dano ao paciente. Joaquim Clotet27, 

entende esse princípio como o dever de não fazer o mal ou causar dano a outrem. 

Vários casais imaginam a filiação como um sonho. Muitas vezes oriundo de 

um processo hormonal, instintivo, muitas pessoas entendem a procriação como 

parte de um propósito divino. Daí a importância do princípio/direito ao planejamento 

familiar possui proteção constitucional e de lei específicas como Lei Federal nº 

9.263/96, que prevê em seu artigo primeiro que o planejamento familiar é direito de 

todo cidadão. 

Art. 9º Para o exercício do direito ao planejamento familiar, serão oferecidos todos 
os métodos e técnicas de concepção e contracepção cientificamente aceitos e que 
não coloquem em risco a vida e a saúde das pessoas, garantida a liberdade de 
opção.28 

 

O Código Civil, em seu Art. 1.56529, garante o direito básico de todo casal 

decidir livremente sobre a limitação ou aumento da prole. 

Tais princípios devem ser cuidadosamente observados no tocante as 

técnicas de reprodução assistidas e notadamente, a gestação por substituição, de 

 
26 SAUWEN, Regina Fuiza; HRYNIEWICZ, Severo. O direito in Vitro. 3ª ed.Editora Lumen Juris, 2008. p.17. 
27 CLOTET, Joaquim. Bioética. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2001. 
28 BRASIL. Lei n. 9.263. Jan de 1996. Disponível em <https://bityli.com/oAPN2>. Acesso em: 12 fev. de 2020. 
29BRASIL. Código Civil (2002). Acesso em: 08 set. 2020. Disponível em: <https://bityli.com/FXYAY>. Acesso em: 12 fev. 2020. 



modo a garantir que nem o menor dos direitos sejam violados, sobre o pretexto de 

se alcançarem sonhos, muitas vezes, individualistas.  

Segundo Clarisse D’ippolito30, “deve haver cumulativamente o respeito tanto 

a dignidade da gestante, quanto do casal idealizador do projeto, e principalmente da 

criança fruto da reprodução assistida com gestação em útero de outrem".  

 

2.4. AUTONOMIA E CONSENTIMENTO 
 

A autonomia é elemento obrigatório quando se fala de reprodução assistida, 

tendo em vista estar envolvidos direitos tão é sui generis, como o direito à vida e 

dignidade, sendo a vontade das partes, elemento de extrema importante.  

Costa; Oselka, Garrafa, definem princípio da autonomia da seguinte forma: 
 

A autonomia é um termo derivado do grego “auto” (próprio) e “nomos” (lei, regra). 
Significa autogoverno, autodeterminação da pessoa de tomar as decisões que 
afetam a sua vida, sua saúde, sua integridade física, suas relações sociais. Refere-
se à capacidade de o ser humano decidir o que é “bom” ou o que é seu “bem estar”. 
A pessoa autônoma é aquela que tem liberdade de pensamento, é livre de coações 
internas ou externas para escolher entre as alternativas que lhe são apresentadas.31  

 

No caso em análise, em que estamos discutindo uma espécie de reprodução 

assistida, onde uma mulher estranha a relação do casal, cede de maneira gratuita e 

fraternal o útero para gestar o filho de outra pessoa, cristalino, portanto, a existência 

da autônima e consentimento.  

Não se pode negar que a gestação por substituição, e eventual contrato que 

se faça, está diretamente atrelado aos direitos da personalidade e os direitos 

contratuais, havendo a necessidade de observância as duas áreas do direito. Diante 

dos diversos conceitos sobre autonomia, observa-se que a sua base é a razão e o 

respeito às vontades dos indivíduos. 

A discussão desse assunto é cabal, visto que é por meio do consentimento 

que o casal toma para si o dever da paternidade do ser que será gerado, de modo 

que não é razoável a mudança de opinião quanto a este exercício.  

Ou seja, em que pese a pratica deve ser atrelada a livre decisão de adultos, 

que exercem seus direito de livre escolha, prerrogativa, e liberdade, esta deverá ser 

tomada com responsabilidade, tendo em vista que envolve a vida de terceiros: feto 

que será gerado e a “mãe substituta”.  

Acrescenta Garcia (apud Costa, Oselka, Garrafa): 

 
30 D'IPPOLITO, Clarice. Gestação por substituição, 2012. Disponível em: https://bityli.com/4im4v. Acesso em: 14 kul. 2020. 
31 COSTA, Sérgio Ibiapina Ferreira; OSELKA, Gabriel; GARRAFA, Volnei. Iniciação à bioética. Brasília: Conselho Federal de 
Medicina, 1998, p. 18. 



 

Todo ser humano é agente moral autônomo e como tal deve ser respeitado por 
todos aos que mantêm posições morais distintas [...] nenhuma moral pode impor-se 
aos seres humanos contra os ditames de sua consciência.32 

 

A Constituição Federal ainda antevê o princípio da autonomia nos termos do 

Artigo 5, II33, quando prevê que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 

alguma coisa senão em virtude de lei”.  Ademais, o direito à disposição do próprio 

corpo está discriminado em dispositivos constitucionais esparsos como no artigo 5, 

incisos III, XLVII e XLIX, da Constituição Federal, entre outros. 

 

Portanto, autonomia não poderá ser encarado de maneira absoluta, devendo 

ser aplicado de maneira responsável, de modo a não violar o direito de terceiros. 

Segundo Costa, Garrafa, Oselka34 “respeitar a autonomia é reconhecer que ao 

indivíduo cabe possuir certos pontos de vista e, que é ele quem deve deliberar e 

tomar decisões segundo seu próprio plano de vida e ação.” 

Atrelado a isso, é necessário versar sobre um dos desdobramentos da 

autonomia, qual seja: o consentimento. Embora sejam os conceitos próximos, o 

consentimento traz consigo a ideia de conceder uma permissão, enquanto a 

autonomia traz a ideia de independência. 

Por ser de vital importância, o consentimento possui previsão no Código 

Penal. Ademais, o Código Civil35, por sua vez, no art. 82, afirma ser nulo o 

consentimento que não observar forma prescrita em lei, o objeto for ilícito e as 

pessoas não forem capazes.  

Sobre o consentimento, Silvia da Cunha Fernandes: 

 
O consentimento livre e inequívoco decorre do princípio da inviolabilidade do corpo, 
uma vez que nenhum tratamento poderá ser feito sem o consentimento informado 
do paciente. Esse consenso deve ser obtido antes do início do tratamento através de 
documento escrito, o qual poderá ser revogado, no caso de reprodução assistida, 
até  
o momento da inseminação ou fertilização.36  
 

 
32 COSTA, Sérgio Ibiapina Ferreira; OSELKA, Gabriel; GARRAFA, Volnei. Iniciação à bioética. Brasília: Conselho Federal de 
Medicina, 1998, p. 58. 
33 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado, 1988. Disponível em < 
https://bityli.com/VoGrV>. Acesso em: 12 fev. 2020. 
34 COSTA, Sérgio Ibiapina Ferreira; OSELKA, Gabriel; GARRAFA, Volnei. Iniciação à bioética. Brasília: Conselho Federal de 
Medicina, 1998, p. 58. 
 
36 FERNANDES, Silva da Cunha. As Técnicas de Reprodução Humana Assistida e a Necessidade de sua Regulamentação 
Jurídica. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 55. 



Trazendo para o caso concreto, autonomia consistiria assim, na liberdade da 

mulher de ser livre para exercer o seu direito de dispor do corpo quando escolher 

gerar uma criança para outrem, agindo, porém, legalmente, dentro limites jurídicos. 

Ademais, a disposição de partes do corpo que se reconstituem naturalmente 

ou de outras não reconstituíveis são permitidas para fins terapêuticos e de 

transplantes, desde que não prejudiquem a saúde do doador. 

Além disso, segundo Caio de Moraes Lago e Valéria Silva Galdino Cardin, a 

gravidez não suprime a saúde da gestante, tampouco onera sua integridade física. 

Também não contraria os bons costumes, tendo em vista que o fim é humanitário37. 

Portanto, é importante destacar que durante todo início do contrato de 

gestação por substituição, a informação é imperiosa como garantia da autonomia e 

consentimento livre das partes, havendo também o respeito a aquilo que não for 

defeso em lei.  

 
3. DO CONTRATO DE BARRIGA DE ALUGUEL  
3.1. DA LIBERDADE CONTRATUAL 
 

Atrelado ao princípio da autonomia e consentimento, consequentemente, 

convém analisar a liberdade contratual que paira sobre os que se propuserem a 

fazer um contrato de gestação por substituição.  

Baseando-se no disposto nos artigos 104 e 185 do Código Civil38, tem-se 

que o negócio jurídico para ser válido, deve ter agente capaz, objeto lícito 

determinado ou determinável, e forma prescrita ou não defesa em lei. 

Além disso, a Resolução nº 2.168/2017 do CFM39, exige para acesso às 

técnicas de reprodução assistida a gratuidade, existência de um problema médico 

ou união homoafetiva, e que a cedente temporária pertença à família dos pais 

biológicos. 

Portanto, fazendo um cotejo entre a resolução citada, e os princípios 

basilares bioéticos e civilistas, representados nos art. 104 e 185 do CC40, tem-se que 

respeitado as ressalvas previstas na resolução, não haveria qualquer impedimento 

 
37LAGO; Caio de Moraes; CARDIN, Valéria Silva Galdino. Do Contrato de gestação e suas implicações jurídicas. Porto Alegre: 
Congresso Nacional Do Conpedi, 2018, p. 40. Disponível em: <https://bityli.com/Fqlq9 >. Acesso em: 12 fev. de 2020. 
38BRASIL. Código Civil (2002). Acesso em: 08 set. 2020. Disponível em: <https://bityli.com/FXYAY>. Acesso em: 12 fev. 2020. 
39 CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, Resolução nº 2.168/2017: Adota normas éticas para utilização das técnicas de 
reprodução assistida. 2017. Disponível em: https://bityli.com/yG9xN. Acesso em: 26 mar. 2020. 
40 BRASIL. Código Civil (2002). Acesso em: 08 set. 2020. Disponível em: <https://bityli.com/FXYAY>. Acesso em: 12 fev. 
2020. 



em pactuar contratualmente a cessão de útero, uma vez que a própria resolução 

citada, já foi desenvolvida sobre tais princípios. 

Venosa entende que a “fecundação em ventre alheio somente deverá ser 

admitida, em ultima ratio, por motivos de solidariedade e afeto, da mesma forma que 

a doação de esperma”, admitindo a modalidade gratuita.41  

Como se sabe, no direito privado, o negócio jurídico é utilizado para pactuar 

os direitos e obrigações, sendo uma faculdade das pessoas se vincularem, através 

da manifestação da vontade. Conforme Godinho42 “exprime a noção de que às 

pessoas se confere a liberdade de se ditarem as próprias regras”, desde que não 

contrárias à lei e à ordem pública. 

De acordo com Roberto Senise Lisboa, tanto o direito de contratar, o direito 

de família, os direitos de personalidade, são direitos subjetivos sociais, que têm 

como fim a satisfação das necessidades dos membros da sociedade.  

  

O reconhecimento dos interesses sociais, por parte do Estado [...] constitui-se no 
asseguramento dos direitos tidos como direitos sociais fundamentais subjetivos, 
entre eles os previstos na Constituição Federal: os direitos da personalidade e 
liberdades públicas em geral; o direito de contratar, bem como o da propriedade 
individual ou coletiva, observando-se as suas funções sociais; os direitos sociais do 
trabalho, da saúde, da previdência, e da assistência social; o direito à Educação e à 
cultura; os direitos de família e da entidade familiar, assim como os do idoso, da 
criança e do adolescente.43 

 

Dessa forma, a maioria da doutrina conclui que um contrato de substituição 

de gestação, desde que não oneroso e seguindo os ditames da resolução seria 

válido por não ferir a moral e os costumes.  

Porém, surgem indagações quanto ao limite da liberdade que teriam as 

partes para discutir os detalhes de eventual contrato. Poderia a cedente fazer 

exigências em relação ao médico do parto A família contratante poderia obrigar a 

cessante a ganhar o bebê mediante a um tipo de parto específico E, quem seriam 

os responsáveis pela aquisição dos alimentos nutricionais necessários para gestante 

durante a gravidez E como se daria o aleitamento  

Santos, Guerra e Cardin, entendem pela validade do contrato, cabendo 

inclusive indenização que se justificaria notadamente pelos gastos que a gestante 

 
41 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: direito de família. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2012. v. 6, p. 243. 
42 GODINHO, Adriano Marteleto. Direito ao próprio corpo: direitos da personalidade e os atos de limitação voluntária. 
Curitiba: Juruá, 2015, p. 92. 
43 LISBOA, Roberto Senise. Contratos difusos e coletivos: consumidor, meio ambiente, trabalho, agrário, locação, autor. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. 



teria em todo esse tempo, seja em razão da alimentação especial, cuidados 

específicos e outras limitações que a gravidez impera.  

 
Além disso, a indenização da gestante se justificaria em face da série de cuidados e 
posturas a qual esta se obriga. A alimentação adequada, exames e visitas médicas, 
perda de agilidade e de capacidade para desempenhar determinadas atividades 
profissionais, ensejando, em algumas oportunidades a paralização de atividade 
laboral, cuidados específicos com a saúde, todas são circunstâncias que dão o 
enfoque justificativo desta indenização.44 

 

Segundo Mariana de Oliveira Sá45, os requisitos de validade para um 

contrato de gestação por substituição seriam: agentes capazes e legitimados, 

indivíduos que desejam incessantemente ter um filho, aptos a emitir livre e 

autonomamente sua vontade, e pessoa da família dos cessionários, que 

espontaneamente oferece seu útero para gestar o bebê, e ao final, entregá-lo ao 

casal que com ela acordou, sendo tal ato realizado gratuitamente. 

Ademais, é sabido que a vontade humana declarada livremente possui força 

de lei entre as partes, ante o princípio da “pacta sunt servanda” e que encontra 

limites nas repercussões sociais que emanam do negócio, conforme previsão do 

artigo 421 do Código Civil46. E portanto, não havendo previsão normativa, não sendo 

contrário aos termos da Resolução nº 2.168/201747, as partes podem dispor 

livremente as cláusulas contratuais, podendo por exemplo, a “mãe substituta” 

estabelecer cláusula obrigando a família biológica a pagar tratamento psicológico no 

pós parto, arcar com os gastos gravídicos nutricionais ao longo da gravidez, gastos 

com roupas conforme o desenvolvimento da gestação, dentre outros.  

Logo, observado os requisitos legais previstos na resolução supracitada, não 

havendo intenção mercantil, não há que se falar na ilegalidade do contrato de 

gestação por substituição, devendo ter liberdade para contratar as partes, naquilo 

que a lei não vedar.  

 

3.2. OBJETO DO CONTRATO.  
 

 
44 GUERRA, M. G. R. M; SANTOS, A. C. G. G. Dos limites da disposição do próprio corpo: uma análise da cessão do útero 
como efetivação do direito ao planejamento familiar à luz da teoria geral dos contratos. Rev. Bioética y Derecho, Barcelona, 
n. 35, p. 79-93, 2015. Disponível em <https://bityli.com/Dp875> Acesso em: 18 ago. 2020 
45 SÁ, Mariana Oliveira. A gestação por substituição: Da autonomia da vontade aos direitos do nascituro. Disponível em: < 
http://publicadireito.com.br/publicacao/ufsc/livro.php?gt=98>. Acesso em: 03 ago. 2020 
46 BRASIL. Código Civil (2002). Acesso em: 08 set. 2020. Disponível em: <https://bityli.com/FXYAY>. Acesso em: 12 fev. 
2020. 
47 CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, Resolução nº 2.168/2017: Adota normas éticas para utilização das técnicas de 
reprodução assistida. 2017. Disponível em: https://bityli.com/yG9xN. Acesso em: 26 mar. 2020. 



Superado isso, importante analisar quanto ao objeto do contrato que virá ser 

pactuado. Afinal, ser lícito é evidentemente um dos requisitos gerais para validade 

contratual, conforme vimos no tópico anterior.  

Quanto ao objeto do contrato, Mariana Oliveira de Sá, afirmou: 

 
Existem duas correntes que tratam a respeito do tema. Para a primeira delas, o 
objeto da gestação por substituição seria ilícito, por se tratar da vida humana. Quem 
se filia a esta posição, adota o entendimento que o objeto contratual seria a criança 
a ser gerada e concebida, e assim, encontraria obstáculos constitucionais, visto que, 
nossa Carta Magna, consagra em seu art. 199, § 4º 5 , a proibição de 
comercialização da vida humana, em toda sua dimensão. Assim, consideram 
inválidos os contratos de gestação por substituição, por não atenderem ao requisito 
da licitude do objeto contratual. 
(..) 
Não obstante, há uma segunda corrente que defende a possibilidade da existência 
do contrato de gestação por substituição, considerando que tal contrato teria como 
objeto a cessão temporária do útero para a gestação do bebê, e não a criança a ser 
gerada. Assim, o objeto do contrato seria lícito, o que possibilitaria a validade do 
mesmo em nosso ordenamento jurídico. Ressalta-se ainda, que muitos 
doutrinadores baseiam a licitude de tal contrato, no princípio da legalidade, ou seja, 
como não há proibição no ordenamento jurídico brasileiro para o contrato de 
gestação por substituição, não haveria nenhum impedimento para realização do 
mesmo, pois aquilo que não é proibido, é permitido.48 
 

Ou seja, alguns doutrinadores entendem pela licitude deste contrato, fulcro 

no princípio da legalidade (pelo fato de não haver proibição), ainda encontrando 

respaldo no Art. 425 do CC, que entende lícita a estipulação de contratos atípicos, 

desde que observadas às normas gerais traçadas pelo mesmo diploma legal. 

Enquanto a segunda corrente afirma ser a vida humana um bem inviolável, nos 

termos do Art. 5º da Constituição Federal, tento em vista tratar-se de um direito 

indisponível, insuscetível de configurar como objeto contratual. 

Evidente que ter um objeto lícito é elemento fundamental contratual, de 

modo que não poderia o contrato de gestação por substituição deixar de tê-lo. 

Todavia, entende-se como mais razoável a vertente que diz que o bem jurídico de tal 

relação privada não é a vida humana em si, mas sim o procedimento de reprodução.  

Nesse mesmo sentido, Francisco Vieira Lima Neto49, afirma que, “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” 

 
O objeto contratual seria aquele que visa proporcionar o direito à vida do nascituro, 
resguardando um local para sua gestação de forma saudável e segura, visto não 

 
48 SÁ, Mariana Oliveira. A gestação por substituição: Da autonomia da vontade aos direitos do nascituro. Disponível em: < 
http://publicadireito.com.br/publicacao/ufsc/livro.php?gt=98>. Acesso em: 03 ago. 2020 
49 LIMA NETO, Francisco Vieria. A maternidade de substituição e o contrato de gestação por outrem. In: SANTOS, Maria 
Celeste Cordeiro Leite dos (Org.). Biodireito: ciência da vida, os novos desafios. São Paulo: Ed Revista dos Tribunais, 2001. 



haver a possibilidade de sua “mãe” gerá-lo em seu ventre, assegurando assim, a 
possibilidade de existência da criança.50  

 

Portanto, em que pese ambos os posicionamentos, conclui-se que o objeto 

da cessão de útero é a própria cessão da gestação, sem a qual a criança não teria 

condições de vir ao mundo. Sendo, portanto, lícito, por não violar o ordenamento e 

considerado dentro dos padrões éticos e morais, quando feito de forma gratuita, pois 

o objeto contratual tem o fito de proporcionar a gestação de um feto para um casal 

impossibilitado, fruto este da generosidade de outrem.51 

 

3.3. DAS ILICITUDES E NULIDADES.  
 

A teoria geral dos contratos não diverge muito quando busca definir o 

conceito de negócio jurídico. Para Urbinaldo Miranda52, “é “mais do que simples 

manifestação de vontade, o negócio jurídico é uma declaração de vontade”. 

Nos termos dos Art. 104 e 166 do Código Civil53, para que o contrato seja 

lícito, ele deve nascer da manifestação inequívoca de vontade, ter agente capaz, 

objeto lícito, possível, determinado ou determinável, forma prescrita ou não defesa 

em lei, sendo que a ausência de qualquer desses elementos, demonstra vício no 

consentimento, não sendo ato perfeito.  

E, em que pese o contrato de gestação por substituição gratuita, encontre 

preenchido os requisitos para sua validade, sua oneração desvalida licitude, de 

modo que passa a não ser mais considerado perfeito, mas sim nulo de pleno direito. 

A presença de gestante substituta que não pertença a família de um dos contrates, 

que não tenha autorização do Conselho Regional de Medicina para tal, também 

implica ilicitude.  

De acordo com Venosa54, o contrato oneroso deve ser considerado nulo, 

tendo em vista que se torna imoral e, o seu objeto, com a obrigação decorrente dele, 

considerada obrigação natural.  

Ferraz também acredita não ser possível admitir essa espécie de contrato, 

tampouco seu caráter remuneratório, por acreditar que o objeto será a pessoa e, 

portanto, incompatível com a Constituição vigente. 

 
50 SÁ, Mariana Oliveira. A gestação por substituição: Da autonomia da vontade aos direitos do nascituro. Disponível em: < 
http://publicadireito.com.br/publicacao/ufsc/livro.php?gt=98>. Acesso em: 03 ago. 2020, p. 14. 
51 SÁ, Mariana Oliveira. A gestação por substituição: Da autonomia da vontade aos direitos do nascituro. Disponível em: < 
http://publicadireito.com.br/publicacao/ufsc/livro.php?gt=98>. Acesso em: 03 ago. 2020, p. 16. 
52 MIRANDA, Custodio da Piedade Ubaldino, Teoria geral do negócio jurídico. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 7. 
53 BRASIL. Código Civil (2002). Acesso em: 08 set. 2020. Disponível em: <https://bityli.com/FXYAY>. Acesso em: 12 fev. 
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Portanto, pela ausência dos elementos gerais do contrato, qual seja: 

manifestação inequívoca de vontade, ter agente capaz, objeto lícito, possível, 

determinado ou determinável, e forma prescrita ou não defesa em lei, bem como o 

não atendimento a Resolução nº 2.168, estaríamos diante de elementos capaz de 

gerar nulidade do negócio jurídico, nos termos do Art. 104 e 166 do Código Civil. 

 

3.4. DA REVOGAÇÃO DO CONTRATO E DO DIREITO AO ARREPENDIMENTO. 
 

Imaginemos a seguinte situação: A gestante substituta grávida, estando o 

contrato de substituição gerando seus efeitos, mas qualquer das partes seja 

contratada ou contratante, pelos mais diversos motivos, resolvem realizar a rescisão 

do negócio jurídico. Nessa situação, teríamos uma gestante na eminência dar à luz, 

que não é a mãe de fato, não existindo traço afetivo, entretanto (do outro lado) 

temos o casal contratante que receberia aquela nascente, porém, não deseja mais 

recebê-lo, de modo a recusá-lo.  

Noutra situação, temos uma gestante substituta que gerando o nascituro, 

opta pelo desejo de ser mãe e recusando-se a entregar o nascente aos contratantes. 

Ou mesmo poderia nos primeiros meses, aquela gestante, arrepender-se 

imensamente da situação, não suportando esperar nove meses carregando aquele 

ser, enxergando o aborto como a melhor das soluções.  

Como o direito vai lidar com essas situações? Poderia o ser humano 

nascente ser entregue para o estado realizar a adoção? O aborto seria lícito? 

Novamente, não se encontra uma resposta, tendo em vista as lacunas que a 

ausência de legislação gera.   

Mesmo sendo a reprodução humana assistida uma forma artificial que se 

utiliza de modernas técnicas de biotecnologia, não há como negar que o 

procedimento envolve o aspecto emocional e sentimental muito forte, de modo que 

falar em arrependimento é extremamente necessário. Cada experiência é única e 

extremamente emocional. 

A rescisão do contrato tem como particularidade a bilateralidade 

consentimental dos contratantes da relação jurídica, com o intuito de extinção do 

feito, revogando o pacto jurídico através dos efeitos ex tunc ou ex nunc conforme as 

suas vontades. Ocorre que, sendo a gestação por substituição objeto do referido 

contrato, por motivos lógicos, as partes não podem simplesmente desconsiderar os 



efeitos gerados, vez que o nascituro está sendo gerado e deve ter seus direitos 

resguardados conforme prevê o Art. 2 do Código Civil. 

A questão é que, para a gestante substituta, o contrato pode deixar de ser 

somente o “empréstimo gratuito” do seu útero, tornando-se algo sentimental. Ela 

passa por diversos processos durante a gravidez, de modo que não somente seu 

corpo físico se prepara para a recepção do “filho”, mas o próprio psicológico se 

adapta, passando por processos hormonais e psicológicos, não sendo possível 

amortecer as consequências de sentimentos naturais e intrínsecos ao físico 

feminino. 

 

Nesse sentido, Sônia Maria Oliveira de Barros, assegura: 

 

No período gravídico, o organismo sofre inúmeras mudanças fisiológicas. Essas 
mudanças são necessárias para que o feto possa se desenvolver normalmente e a 
mulher se adaptar a gravidez. No período das 42 semanas gestacionais, o 
organismo da mulher passa por alterações anatômicas, fisiológicas e bioquímicas 
em quase todos os órgãos e sistemas.55 

 

Nas palavras de Maria Helena Diniz: 

 

[…] sempre haverá a possibilidade da mãe biológica ou hospedeira arrepender-se, 
tentando o aborto, ou recusar-se a entregar a criança à mãe genética ou à 
institucional. Imprescindível será vedar ou, então, limitar, rigorosamente, a técnica 
surrogate gestational mother, ou seja, a prática do uso da mãe substitutiva.56 

 

Embora possam parecer distantes, tais questionamentos demonstram a 

subjetividade que esse tema se encontra, tendo em vista a ausência de positivação 

no ordenamento jurídico.  

 

4. DEMAIS CONSIDERAÇÕES PRÁTICAS  
4.1. PROJETOS DE LEI E ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL BRASILEIRO. 
 

O Brasil possui alguns projetos de lei envolvendo a cessão de útero, sendo a 

maioria apenas transcrição das resoluções do CFM. O projeto de lei nº 1.184/2003, 

versando sobre reprodução assistida. No mesmo ano, foi apenso a este, o Projeto 

de Lei nº 120/2003, visando permitir que os nascidos de técnicas de reprodução 

humana assistida tenham o conhecimento da identidade dos pais biológicos.  

Posteriormente, o projeto de lei nº 4.889/2005, buscou estabelecer normas e 

critérios para o funcionamento das clinicas de reprodução humana assistida, 

notadamente da utilização post mortem do material genético masculino e do Projeto 

 
55 BARROS, Sônia Maria Oliveira de. Enfermagem no ciclo gravídico-puerperal. Baruerí; Manole, 2006, p. 46.  
56 DINIZ, Maria Helena. O estado atual do biodireito. 9. ed. rev. aum. e atual. São Paulo: Saraiva, 2014. 



de Lei nº 3.977/2012, de Lael Varela que versa sobre as técnicas de reprodução 

artificial aos pacientes em idade reprodutiva submetidos a tratamento de câncer. 

 

Há um Projeto de Lei n. 4892/12, em trâmite no Congresso Nacional, determina em 
seu artigo 24 que “[...] a cessão temporária de útero será formalizada por pacto de 
gestação de substituição, homologado judicialmente antes do início dos 
procedimentos médicos de implantação.57 
 

Segundo Isadora Caldas Nunes de Alencar58, as decisões envolvendo a 

determinação da filiação resultante da gestação por substituição correm em segredo 

de justiça e, portanto, não é possível disponibilizar o teor na íntegra, porém, alguns 

tribunais disponibilizam notícias acerca da resolução dos conflitos.   

 

4.2.  A GESTAÇÃO EM COTEJO AO POSICIONAMENTO INTERNACIONAL. 
 

Muitos países já fizeram a opção pela regulamentação do contrato de 

gravidez por substituição, entendendo que neste estão presentes todos os requisitos 

contratuais de validade, não havendo motivo para evitá-lo. Este, é o caso de 

Portugal, que recentemente realizou a regulamentação, através lei nº 48/2019 

permitindo a gravidez por substituição desde que gratuita, nos casos de ausência de 

útero, lesão ou de doença órgão que impeça a gravidez.59 

A Espanha considera nulo de pleno direito o contrato de gestação, nos 

termos da lei 14/2006 a qual prevê o seguinte: 

 

1. Será nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o 
sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del 
contratante o de un tercero.  
2. La filiación de los hijos nacidos por gestación de sustitución será determinada por 
el parto.60 
 

Na Alemanha, por questões históricas, é vedada a grande maioria das 

espécies de engenharia genética. Não sendo permitidos, segundo Naves e Sá, os 

contratos de gestação de substituição, proibindo-se também o procedimento médico 

que leva à essa gestação.61  

Na Rússia, a gestação por substituição é permitida desde que altruísta, 

sendo regida pelo Código de Família, pela Lei Federal de Saúde, pela Lei Federal 

 
57 LAGO; Caio de Moraes; CARDIN, Valéria Silva Galdino. Do Contrato de gestação e suas implicações jurídicas. Porto 
Alegre: Congresso Nacional Do Conpedi, 2018, p. 58. Disponível em: <https://bityli.com/Fqlq9 >. Acesso em: 12 fev. de 
2020. 
58 ALENCAR, Isadora Caldas Nunes de. A gestação por substituição à luz do ordenamento jurídico brasileiro, Revista Direito 
UNIFACS, 2013. Disponível em: Acesso em: 14 fev.2013, p. 19 
59 PORTUGAL, lei nº 48/2019, 27 jun. 2019. Primeira alteração ao Regime de Execução do Acolhimento Familiar. 
60 ESPANHA, lei 14/2006 de 26 de maio de 2006, Técnicas de reproducción humana asistida. Disponível em: < 
https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-9292-consolidado.pdf>. Acesso em: 10 set. 2020. 
61 NAVES, Bruno Torquato de Oliveira; SÀ, Maria de Fátima Freire. Manual de Biodireito. Belo Horizonte: Editora Del Rey. 
2011, p. 42. 



sobre atos de Registro do Estado Civil e pela Ordem nº 67 do Ministério da Saúde 

Pública.62 

O Reino Unido63,, embora não haja a proibição da prática, a mulher que deu 

à luz a nascente será considerada mãe e, a que forneceu material genético, 

adotante. 

Na Austrália, é proibido o contrato de gestação, considerado ilegal e nulo. A 

Finlândia, Suíça, Suécia, Dinamarca, Áustria e Holanda também proíbem o contrato 

de gestação de substituição.64 

Nos Estados Unidos, em razão do federalismo, cada estado tem 

regulamentação específica. Os estados da Califórnia, Arkansas, Delaware, New 

Hampshire, Nevada, Illinois e Texas, permitem sua prática. O Texas inclusive, é 

considerado pioneiro no assunto, possuindo um dos melhores ordenamentos quanto 

ao assunto, por meio da formulação de acordos próprios, doadores não são 

considerados pais legais de uma eventual criança gerada.65 

A Itália possui leis bastantes restritivas no que tange à reprodução assistida, 

sendo restringido para heterossexuais casados, união estável e proibir a fecundação 

do tipo heteróloga66.  

Segundo Caio de Moraes Lago e Valéria Silva Galdino Cardin67, a Ucrânia e 

Índia permitem a prática da gestação substitutiva. Sendo a Índia, considerado como 

o grande expoente desta forma de maternidade, sendo corroborada pelos grandes 

avanços médicos e científicos que o país tem vivido, bem como o baixo custo, se 

comparado aos demais países onde o procedimento também é autorizado. 

Como forma de demonstrar didaticamente os diferentes posicionamentos 

internacionais, segue o gráfico abaixo: 

 

Figura 1- Maternidad subrogada situación legal. 

 
62 LAMM, Eleonora. Gestación por sustitución: ni maternidad subrogada, ni alquiler de vientres. Barcelona: Universitat de 
Barcelona Publicacions i Edicions, 2013, p. 21. 
63 DANTAS, Eduardo. Aspectos jurídicos da reprodução humana assistida: comentários à Resolução 2.121/2015 do 
Conselho Federal de Medicina. Rio de Janeiro: GZ, 2017, p. 34. 
64 DANTAS, Eduardo. Aspectos jurídicos da reprodução humana assistida: comentários à Resolução 2.121/2015 do Conselho 
Federal de Medicina. Rio de Janeiro: GZ, 2017 p. 34 
65 LAGO; Caio de Moraes; CARDIN, Valéria Silva Galdino. Do Contrato de gestação e suas implicações jurídicas. Porto Alegre: 
Congresso Nacional Do Conpedi, 2018, p. 51. 
66 AMORÓS, F. E. European Society Human Reproduction and Embriology: 26 Annual Meeting. InDret. 3/2010, p, 17. 
67 LAGO; Caio de Moraes; CARDIN, Valéria Silva Galdino. Do Contrato de gestação e suas implicações jurídicas. Porto Alegre: 
Congresso Nacional Do Conpedi, 2018, p. 52 



 
Fonte: Modificado de Wikipédia. (2015, p.1 - https://bityli.com/5SdRP) 

 

 
4.3.  A REALIDADE PRATICA DA BARRIGA DE ALUGUEL NO BRASIL. 
 

Mesmo com algumas restrições advindas da Resolução nº 2.168/2017 do 

CFM, e a falta de positivação no ordenamento jurídico, a gestação por substituição 

no Brasil não é somente uma realidade, mas também tem sido uma tendência. 

 

O Brasil tem sido considerado “rota do turismo reprodutivo”, em decorrência do baixo 
custo dos procedimentos em relação aos preços praticados na Europa e nos 
Estados Unidos, e pela maior tolerância à realização de técnicas proibidas em outros 
países. Existem circunstâncias em que o procedimento ocorre independentemente 
de interesses pecuniários, envolvendo mãe, sogra, irmã, cunhada, ou uma pessoa 
amiga. São ditados pela amizade, pela compaixão ou pela mera intenção de aliviar o 
sofrimento humano de quem não pode gestacionar.68 

 

Porém, Adriana Dias Lopes adverte: 
 
Dos 170 centros brasileiros de medicina reprodutiva, 10% oferecem aos seus 
clientes um cadastro de mulheres dispostas a locar seu útero e serem remuneradas 

por isso. Uma única clínica de São Paulo, só no ano passado, intermediou doze 
transações do gênero. As incubadoras humanas também podem ser 
facilmente encontradas na internet, em sites gratuitos de classificados.69 
 

 
68 LAGO; Caio de Moraes; CARDIN, Valéria Silva Galdino. Do Contrato de gestação e suas implicações jurídicas. Porto 
Alegre: Congresso Nacional Do Conpedi, 2018, p. 43. Disponível em: <https://bityli.com/Fqlq9>. Acesso em: 12 fev. de 2020. 
69 LOPES, Adriana Dias. Gravidez a soldo: a barriga de aluguel tornou-se um negócio bem rentável no Brasil, apesar de 
proibido. Revista Veja, edição 2059, ano 41, n. 18, 7 de maio de 2008, p. 140 

https://bityli.com/5SdRP


O Brasil ainda, atrai pessoas de diversos outros países, tendo em vista o 

baixo custo dos procedimentos e uma maior permissividade à realização de técnicas 

proibidas em muitos países.70 

 
5. CONCLUSÃO 
 

A presente pesquisa procurou elucidar a gestação por substituição, fazendo 

breve análise da sua história, técnicas e métodos, com intuito de sanar as prováveis 

dúvidas a respeito do procedimento.  

Posteriormente, analisou presença dos elementos fundamentais de validade 

para a configuração de negócio jurídico firmada por meio de um contrato. Para tanto, 

foi abordado problemáticas hipotéticas que poderiam ocorrer, caso houvesse a 

pactuação da gestação por substituição mediante contrato, bem como o cotejo a 

legislação internacional.  

Por fim, concluiu-se a elaboração de cláusulas contratuais específicas, 

desde que não envolvam onerosidade, não violam a dignidade da pessoa humana, 

nem os princípios contratuais e filiativos, uma vez que tal contrato teria como objeto, 

a disposição corporal em gestar o feto, tendo em vista que a prática não prejudica a 

integridade física, não suprime a sua saúde, nem contraria os bons costumes.  
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