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RESUMO 

 

MOREIRA, R. V. Maternidade construída: implicações filosófico-jurídicas do útero de 

substituição. Campos dos Goytacazes, RJ: Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy 

Ribeiro – UENF, 2016.  

 

Útero de substituição, popularmente denominado de ―barriga de aluguel‖, é um tema atual, 

polêmico e interdisciplinar. Trata-se de uma prática cuja aplicação vem se difundindo no 

mundo moderno. Esta é usada a partir da reprodução assistida que envolve duas partes: os 

solicitantes – um casal, ou uma mulher, impossibilitado(a) de gerar filhos – e a mulher 

portadora que cede o próprio útero, pactuando com a concretização do projeto familiar de 

possuir descendentes. O termo útero de substituição tem sido usado tanto para casos com ônus 

(―barriga de aluguel‖), quanto sem (―barriga solidária‖). No Brasil, esta prática ainda não 

possui lei específica que a regulamente. Com ênfase na temática útero de substituição e suas 

implicações filosóficas e jurídicas, buscamos responder às seguintes questões: em que medida 

o útero de substituição rompe as fronteiras entre o natural e o socialmente construído, sob a 

perspectiva da gestação biológica, maternidade e família? Bastaria a normatização pelo 

Conselho Federal de Medicina (CFM) para regulamentar a técnica da reprodução assistida e a 

prática do útero de substituição? De que forma, do ponto de vista filosófico e jurídico, o útero 

de substituição reformula os conceitos de maternidade e paternidade? Nesse sentido, 

objetivamos: identificar as implicações advindas da reprodução assistida, especificamente do 

útero de substituição, sob o ponto de vista da Filosofia e do Direito; realizar uma reflexão 

filosófica do quanto esta técnica/prática altera nossa concepção, no tocante à maternidade, do 

que é natural e do que é socialmente construído, abrindo espaço, inclusive para uma discussão 

do entendimento social que tem sido dado à palavra maternidade e também às noções de 

paternidade e família; examinar as implicações no ordenamento jurídico brasileiro observando 

as lacunas, existentes na legislação; comparar a legislação do Brasil e de outros países. Para 

tanto, utilizamos como metodologia a pesquisa bibliográfica, baseada em análise qualitativa 

de cunho exploratório, utilizando diversas bases de dados, como também livros e periódicos. 

O presente estudo sugere a necessidade premente de lei específica que normatize a utilização 

das técnicas de reprodução, com a finalidade de limite do uso indiscriminado das mesmas, em 

detrimento da dignidade da pessoa humana e ao respeito à vida, princípios insculpidos no 

texto constitucional do Brasil.  

 

Palavras-chave: Útero de substituição; família; maternidade; implicações filosóficas e 

jurídicas, bioética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

MOREIRA, R. V. Maternity Builty: philosophical and legal implications of the replacement 

uterus. Campos dos Goytacazes, RJ: Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy 

Ribeiro – UENF, 2016.  

 

Uterus replacement, popularly called "surrogate" is a current topic, controversial and 

interdisciplinary. It is a practice, the application of which has been disseminated in the 

modern world. This is used from assisted reproduction that is structured into: the applicants - 

a couple, or a woman, unable to produce children – and the carrier woman who gives her own 

uterus, agreeing with the completion of the family project to have descendants. The term 

‗uterus replacement‘ has been used for both cases with liens ("surrogate") and without 

("solidarity belly"). In Brazil, this practice does not have any specific law that regulates it. 

Emphasizing the theme, replacing the uterus and its philosophical and legal implications we 

seek to answer the following questions: to what extent the uterus replacement breaks the 

boundaries between the natural and socially constructed, from the perspective of biological 

pregnancy, maternity and family? It would be enough the standardization by the Federal 

Council of Medicine (CFM) to regulate the assisted reproduction technique and practice of the 

uterus replacement? That way, the philosophical and legal point of view, the replacement of 

the uterus recasts maternity and paternity concepts? Accordingly we aim at: identifying the 

implications arising from assisted reproduction, specifically the replacement of the uterus, 

from the point of view of philosophy and law; conduct a philosophical reflection on how 

much this technique/practice changes our conception, regarding the maternity, than is natural 

and what is socially constructed, opening space, including for a discussion of the social 

understanding that has been given to maternity word and also to paternity and family notions; 

to examine the implications of the brazilian legal system observing the gaps existing in the 

legislation; compare Brazil and other countries legislation. Therefore we use as methodology 

the bibliographical research, based on qualitative analysis of an exploratory nature, using 

several databases, as well as books and periodicals. This study suggests the urgent need for a 

specific law that will regulate the use of reproductive techniques, with the final purpose of the 

indiscriminate use of them at the expense of human dignity and respect for life, principles 

sculptured in the constitutional text from Brazil. 

 

Keywords: replacement uterus; family; maternity; philosophical and legal implications, 

bioethics. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 

 A biotecnologia abrange as técnicas de reprodução humana assistida e tem avançado 

em um ritmo acelerado, oportunizando pessoas inférteis/estéreis ou simplesmente aquelas que 

almejam ter um filho a realizar esse desejo, através de suas principais técnicas, como as de 

inseminação artificial e a fertilização in vitro, cada vez mais sofisticadas, quer sejam 

realizadas com material genético do próprio casal ou de terceiros. Essas técnicas, bastante 

difundidas no mundo, inclusive no Brasil, estão cada vez mais acessíveis a uma parte da 

população brasileira. 

O avanço das técnicas de reprodução assistida propiciou o surgimento da prática do 

útero de substituição
1
, que é um acordo estabelecido entre duas partes: o(s) solicitante(s) – um 

casal ou uma mulher impossibilitada de gerar filhos – e a mulher portadora, que cede o 

próprio útero pactuando a concretização do projeto familiar. Esta prática pode ser tanto sem 

ônus, as chamadas ―barrigas solidárias‖ ou com ônus, que são popularmente conhecidas como 

―barrigas de aluguel‖. Independente do tipo de útero de substituição que é adotado, com ou 

sem ônus, tal prática ainda não é regulamentada no Brasil, ou seja, não possui disciplina legal 

que satisfaça às exigências da atualidade. O que existe é a Resolução nº 2.121/2015 do CFM 

que trata apenas de aspectos e conduta ética da classe médica na utilização das técnicas de 

reprodução humana medicamente assistida, não tendo força de lei. 

A partir dessas técnicas de RA, existem discussões em torno das transformações nas 

noções sociais de maternidade, paternidade e família, em particular nos países ocidentais que 

admitem, de forma mais disseminada, o uso dessas técnicas. Neste caso, quem seria a mãe, 

uma vez que a partir do útero de substituição, há o envolvimento (a depender da 

circunstância) de três sujeitos: ser a que doou o óvulo, a que idealizou o projeto parental ou 

até mesmo a que suportou toda a gestação? Em relação à paternidade, o pai seria aquele doou 

o sêmen ou pai social (quem cria)? Uma criança gerada em útero de substituição poderá ter 

até três pais ou três mães?  

Se do ponto de vista jurídico as complexas questões que envolvem o tema do útero de 

substituição dizem respeito ao grau de parentesco que será estabelecido entre o ser que 

nascerá e os que cederam o material genético, os que o idealizaram, e aquela que o trará ao 

mundo, do ponto de vista da Filosofia, tal prática envolve uma redefinição do que antes era 

                                                           
1
 Importante esclarecer que, ao longo deste trabalho, ao utilizarmos a expressão ―útero de substituição‖, entre 

outras denominações, não estamos fazendo menção à onerosidade, apesar de a prática poder envolver ônus ou 

não. 
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circunscrito ao natural, ou pertencendo ao domínio da natureza, sem haver intervenção da 

sociedade. Podemos observar na distinção entre gestação biológica e assistida, que esta última 

requer o uso de técnicas reprodutivas, momento em que a natureza deixa de ter papel central e 

passa a ser coadjuvante, nas ―mãos‖ dos homens, que ao utilizarem desta técnica para a 

realização de seus desejos de procriação, criam consequências sociais. Ou seja, o ser humano, 

ao se utilizar de técnicas de reprodução assistida e práticas como a do útero de substituição, 

transforma algo que era do domínio da natureza em social, tendo em vista que este pode 

intervir no processo de forma direta e de acordo com seus desejos. 

A partir do exposto, podemos levantar as seguintes questões: em que medida o útero 

de substituição rompe as fronteiras entre o natural e o socialmente construído, sob a 

perspectiva da gestação biológica, maternidade, e família? Bastaria a normatização pelo CFM 

para regulamentar tal prática? De que forma, do ponto de vista filosófico e jurídico, o útero de 

substituição reformula os conceitos de maternidade, paternidade e família? 

Tendo em vista os problemas apontados, nossa pesquisa terá como objetivo geral: 

identificar as implicações advindas da reprodução assistida, especificamente do útero de 

substituição, sob o ponto de vista da Filosofia e do Direito. Procuraremos demonstrar que o 

útero de substituição, ao romper com a fronteira entre o natural e o socialmente construído, 

traz novas questões sobre o estado de maternidade, paternidade e família dentro de suas 

relações sociais a partir do uso da língua. Em relação à parte jurídica, mostraremos que as 

consequências desta prática são tão complexas que carecem de uma regulamentação 

específica sobre as técnicas de reprodução assistida e, consequentemente, sobre a prática do 

útero de substituição, que por hora são praticamente inexistentes. 

 Como objetivos específicos, realizaremos uma reflexão filosófica do quanto a prática 

do útero de substituição altera nossa concepção do que é natural e do que é socialmente 

construído; assim como mostraremos que, a partir do útero de substituição, há uma revisão na 

noção de maternidade, paternidade e família; examinaremos também as implicações no 

ordenamento jurídico brasileiro, observando as lacunas existentes na legislação; 

compararemos a legislação do Brasil e de outros países, como Inglaterra, Alemanha, Portugal, 

Espanha, Itália, Suécia, Estados Unidos. 

Diante do exposto, entendemos que este trabalho justifica-se pelo fato de esta temática 

estar sendo cada vez mais discutida entre acadêmicos, médicos, pesquisadores e doutrinadores 

jurídicos, entre outros, e embora não tão recente, tenha gerado diversas implicações (éticas, 

filosóficas e jurídicas). Nosso tema, implicações filosóficas e jurídicas do útero de 

substituição, possui um caráter interdisciplinar, tento em vista seu grau de complexidade e 
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diversos tipos de problemas envolvidos: ontológicos, éticos, políticos, sociais, econômicos, 

morais. Além disto, há um envolvimento essencial com a questão da linguagem, pois o 

problema traz a necessidade de uma nova definição das ideias de maternidade, paternidade e 

família. No tocante à reprodução assistida, comentaremos sobre os procedimentos desta 

técnica, a fim de demonstrar as controvérsias e implicações, principalmente jurídicas, pela 

inexistência de lei específica que regulamente a matéria e sobre a linguagem usual dada ao 

útero de substituição, que nos remete a diferentes interpretações e entendimentos.  

O tema do útero de substituição trabalha com questões tão complexas que nem a 

Filosofia, o Direito e nem a sociedade estão conseguindo compreendê-lo. Nesse sentido, é 

preciso gerar mais conhecimento sobre esta temática para que as decisões sejam tomadas e de 

maneira interdisciplinar. 

Importa dizer ainda que o útero de substituição apresenta-se como uma consequência 

dos avanços tecnológicos, e que, pela sua complexidade e abrangência, reflete em diferentes 

áreas do conhecimento, como na filosófica, na jurídica e principalmente na ética, sobre o uso 

que a sociedade tem feito desta prática. Podemos apontar que uma dessas consequências é a 

eugenia, que apesar de vedada em praticamente todos os países, impulsionou o homem a 

buscar a perfeição em características específicas da espécie humana. 

Sendo assim, entendemos ser esta pesquisa de grande importância acadêmica. Além de 

despertar o interesse da sociedade, envolve temas relacionados à constituição de um núcleo 

familiar, com a utilização das técnicas de reprodução assistida.  

 Para alcançar os objetivos propostos, utilizamos como metodologia a revisão 

bibliográfica, baseada em análise qualitativa de cunho exploratório, utilizando bases de dados 

do SciELO, MEDLINE, PubMed (National Library of Medicine and National Institute of 

Health – USA), Academic Search Premie, The Journal of Philosophy, Science & Law e 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), como também 

livros e periódicos. 

Nosso trabalho será desenvolvido em três capítulos, sendo o primeiro sobre o útero de 

substituição no contexto da reprodução assistida (1.1), onde trabalharemos o tema da 

reprodução assistida, com um recorte histórico, desde seu surgimento até os dias atuais, que 

culmina com o desenvolvimento de uma prática (1.2), a do útero de substituição. 

Abordaremos também as modalidades de reprodução assistida, um conjunto de técnicas que 

possibilitam a fecundação com o objetivo de proporcionar mulheres consideradas 

inférteis/estéreis (ou não) a possibilidade de ter filhos. Definiremos como modalidade 

homóloga aquela que ocorre quando o sêmen e/ou óvulo destinado à fecundação provém do 
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próprio casal. Esta modalidade de reprodução conceptiva é a que menos gera discussão, ao 

contrário da heteróloga, pois é realizada com material genético de terceiros (sêmen e/ou 

óvulo), que são os doadores. A heteróloga é também positivada no ordenamento jurídico 

brasileiro (art. 1.597, inciso V, do Código Civil). Ainda neste capítulo, abordaremos o útero 

de substituição, como um meio de concretizar o desejo de se constituir família, 

impossibilitado por meios naturais. 

Lembramos que, ao longo deste estudo, trabalharemos a reprodução assistida como 

técnica e o útero de substituição como prática, ainda que autores como Eduardo de Oliveira 

Leite (1995), Olga Krell (2006), Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald (2015) 

entendam o útero de substituição como técnica e Fernando David de Melo Gonçalves (2012) 

descreva tal prática como um recurso de transposição da gestão da ―doadora‖ do material 

genético para outra mulher.  

No último subitem deste capítulo, transcreveremos alguns ―casos contemporâneos‖ 

(1.2), como o ocorrido na Tailândia, de um bebê que nasceu com Síndrome de Down e foi 

rejeitado pelo casal idealizador; o caso do casal homossexual brasileiro que teve duas filhas e 

um filho pela prática do útero de substituição (―barriga de aluguel‖) - esses bebês foram 

gerados por uma mulher tailandesa, naquele país. Outros casos igualmente divulgados na 

mídia também constam deste subitem. 

No segundo capítulo, abordaremos o útero de substituição e suas implicações 

filosóficas e a redefinição na noção de maternidade no plano da cognição e da linguagem. 

Nesse sentido, faremos uma explanação entre o que é natural e o que é fabricado (2.1), e ao 

mesmo tempo, a imbricação existente entre ambos, delineada por Bruno Latour. Em seguida, 

trabalharemos a ―maternidade: natural ou social?‖ (2.2), que implicará numa discussão 

filosófica a respeito da ideia de maternidade, pois uma das preocupações da filosofia da 

técnica é com eventuais desvios que poderão ocorrer com a utilização das técnicas 

conceptivas.  

Ainda neste capítulo, abordaremos sobre as ―famílias híbridas‖ (2.3), expressão 

cunhada por nós, advinda da utilização das técnicas de reprodução humana assistida, uma vez 

que essas técnicas abrem um grande leque de possibilidades para que pessoas que desejam ter 

filhos possam dela se utilizarem. Antes, a família era constituída e reconhecida somente 

através do casamento, formalizado perante as leis civis e religiosas. Atualmente, existem 

núcleos familiares como união estável, união homossexual (família homoafetiva), pessoas que 

moram sozinhas, divorciadas (famílias monoparentais), todas com proteção legal conferida 

pelo ordenamento jurídico brasileiro.   
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Ao final deste capítulo, trabalharemos a ―reprodução assistida e a eugenia‖ (2.4). 

Como já mencionado anteriormente, a eugenia, a partir das técnicas conceptivas, impulsionou 

o homem à busca da perfeição genética da espécie humana. Desde a Segunda Guerra 

Mundial, a eugenia tem sido praticada. À época, médicos nazistas faziam experimentos na 

busca da raça pura. Pretendia-se um ser humano livre de qualquer anomalia genética e 

superdotado, física e intelectualmente. A utilização da eugenia seria o ―controle de qualidade‖ 

da raça humana e implicava também questões de sobreposições de raças. Percebemos, ao 

longo do trabalho, que a prática eugênica é uma das maiores preocupações de estudiosos, 

filósofos e profissionais da área médica e biotecnológica, entre outros. Utilizaremos como 

base teórica autores como Michael Sandel (2013) e Jürgen Habermas (2010). 

No terceiro capítulo, abordaremos o útero de substituição e suas implicações jurídicas. 

Observaremos que existem várias envolvendo a prática do útero de substituição, e uma delas é 

a discussão em torno da maternidade (3.1). Observaremos também a dificuldade de se 

estabelecer um consenso conceitual, tendo em vista que a mãe poderá ser a que cedeu seu 

útero (portadora), a que idealizou o projeto parental ou a que forneceu o material genético. 

No campo jurídico, esta é uma questão em franca discussão, agravada pela falta de 

legislação específica. Assim, no próximo item (3.2), ―útero de substituição e legislação no 

Brasil‖, enfatizaremos a inexistência de lei que regulamente a reprodução assistida. Diversos 

países, como Alemanha, Espanha, Itália e Portugal têm leis regulando a reprodução humana 

assistida. Na América do Sul, a Argentina já tem legislação específica desde 2013. No Brasil, 

como já mencionado anteriormente, não há lei para esta matéria, apenas Resoluções editadas 

pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), que desde 1992, vem adotando normas quanto à 

utilização dessas técnicas conceptivas, observando os preceitos éticos e bioéticos que trazem 

maior segurança e eficácia aos tratamentos médicos e procedimentos para a reprodução 

assistida àquelas pessoas que desejam ter filhos e por um motivo ou outro estão 

impossibilitados por vias normais. Os textos resolutivos do CFM vedam, entre outras coisas, a 

comercialização do útero de substituição, permitindo que seja cedido apenas por mulheres da 

mesma família até o quarto grau de parentesco.  

Outra implicação que será analisada é a contratação de mulheres que se dispõem a 

ceder seu útero para gestar filhos idealizados por outras pessoas. Assim, no item 3.3 

(―contrato de gestação em útero de substituição‖), apontaremos argumentos favoráveis e 

contrários a este tipo de contrato. 
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E, finalizando este capítulo, abordaremos a Bioética e Biodireito (3.4), duas novas 

disciplinas que buscam possíveis saídas para os avanços da biotecnologia, no que tange à ética 

e a regulamentação do uso de diversas técnicas, em especial a reprodução humana assistida. 

Por fim, faremos algumas considerações finais sobre a temática proposta nesta 

dissertação.  
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1 ÚTERO DE SUBSTITUIÇÃO NO CONTEXTO DA REPRODUÇÃO ASSISTIDA 

 

Nesta parte, trabalharemos o tema da reprodução assistida. Inicialmente, faremos um 

breve histórico (1.1), desde seu surgimento até os dias atuais, que culmina com o 

desenvolvimento de uma prática, a do útero de substituição. Também, abordaremos as 

modalidades de reprodução assistida (1.1.1); homológa (1.1.2) e heteróloga (1.1.3); bem como 

os tipos (fertilização in vitro e inseminação artificial); (1.2) útero de substituição; (1.2.1) 

casos contemporâneos. 

 

1.1 Breve histórico sobre reprodução assistida 

 

A procriação, o nascimento, a vida, são temas que sempre encantaram o homem, 

estimulando sua curiosidade, desde os primórdios. Podemos considerar o instinto de 

perpetuação da espécie, o fascínio pela origem da vida e talvez, ainda mais o desejo de ter 

filho como algumas das etapas do desenvolvimento humano. 

A literatura diz que a ideia da origem da reprodução assistida advém desde ―os tempos 

remotos‖ (HRYNIEWICZ; SAUWEN, 2008, p. 85). Em outras palavras, a civilização 

humana, desde os primórdios, vem buscando mecanismos de controle de procriação, 

lembrando que na Antiguidade, a mulher estéril era desprezada pelo marido ou companheiro 

pela impossibilidade de procriar, a que a tornava indigna na sociedade em que vivia. E o 

desejo de procriação impulsionou as ciências médicas a desenvolverem métodos e técnicas 

objetivando solucionar problemas de infertilidade e esterilidade, de mulheres 

inférteis/estéreis, para que pudessem procriar. Mesmo enfrentando resistências e oposições ao 

longo dos anos, ainda assim, a ciência prosseguiu com este objetivo. A Idade Média é 

apontada como o período histórico em que ocorreu a primeira inseminação homóloga
2
, sendo 

a heteróloga
3
 exitosa apenas no final do século XIX, com o aperfeiçoamento das técnicas de 

reprodução assistida (GAMA, 2003). 

Ao longo da história, podemos observar diversas manifestações de diferentes povos 

sobre a reprodução humana. Segundo Aldrovandi e França (2002): 

 

A mitologia é rica em casos de mulheres que engravidam fora do ato sexual, 

como por exemplo: Ates – filho de Nana, filha do Rei Sangário, que teria 

                                                           
2
 ―A reprodução artificial é considerada homóloga quando o embrião é formado por sêmen e óvulo do marido e 

da mulher, respectivamente, ou dos conviventes‖ (FERRAZ, 2011, p. 101).  
3
 ―Na inseminação artificial heteróloga, utiliza-se material genético de terceiro (sêmen e/ou óvulo) para formação 

do embrião em laboratório, o qual posteriormente é implantado no útero da mulher‖ (FERRAZ, 2011. p. 105). 
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colhido uma amêndoa e colocado em seu ventre (Grécia), Kwanyin – deusa 

que possibilitava a fecundidade das mulheres que lhe prestassem culto 

(China); Vanijiin – deusa da fertilidade, mulheres que se dirigiam sozinhas a 

seu templo retornavam grávidas (Japão), Maria mãe de Jesus (Bíblia); no 

Brasil é conhecida a lenda do boto que engravida as mulheres que lhe 

dirigem o olhar (ALDROVANDI; FRANÇA, 2002, p. 35). 

 

 

Outros casos igualmente conhecidos na história sobre reprodução assexuada foi o 

nascimento de Perseu, filho de Danae e neto de Acrísio, o qual, segundo a lenda, teve mãe 

mantida em total isolamento para que desse à luz ao seu filho que supostamente mataria seu 

avô, para tomar-lhe o trono. Mas, ainda segundo a lenda, Zeus, ao ejacular, transformou seu 

próprio sêmen em chuva de ouro e inseminou a moça enquanto dormia. E a lenda vai mais 

longe: quando o sêmen de Zeus caiu na terra, gerou o hermafrodita Agstidis, que foi castrado, 

tendo seu membro decepado e enterrado em local desconhecido, onde mais tarde nasceu uma 

amendoeira (PISETTA, 2014).  

A questão não somente se limita à situações mitológicas. No Cristianismo, por 

exemplo, observa-se na Bíblia Sagrada a descrição da Anunciação, pelo anjo Gabriel, sobre a 

concepção e nascimento de Jesus por Maria: 

 

‗Conceberás e darás à luz a um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Ele será 

grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor lhe dará o trono de 

Davi, seu pai. [...]‘. Então, Maria perguntou ao anjo: ‗Como se fará isso? 

Pois sou virgem‘.  O anjo respondeu: ‗O Espírito Santo virá sobre ti e o 

poder do Altíssimo te envolverá em sua sombra [...]‘ (LUCAS 1, 31-32; 34-

35, 1989, p. 34). 

 

A própria Bíblia traz passagens que revelam ―curas‖ realizadas por Deus, de homens e 

mulheres nascidos inférteis, como também de mulheres que engravidaram 

―extemporaneamente‖, como o caso de Maria. Relatos bíblicos apontam as bênçãos 

concedidas a mulheres estéreis que foram atendidas em suas preces e tiveram filhos, conforme 

Salmo 113:9 – ―Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos‖ 

(MOURA; SOUZA; SCHEFFER, 2009, p. 29). Um dos casos mais divulgados é o de Sara, 

que engravidou aos 90 anos de idade. Traz a Bíblia:  

 

Disse Deus a Abraão: ‗Não chamarás mais a tua mulher de Sarai, e sim de 

Sara. Eu a abençoarei, e dela te darei um filho. Eu a abençoarei, e ela será a 

mãe de nações e dela sairão reis‘. Abraão prostrou-se com o rosto por terra, e 

começou a rir, dizendo consigo mesmo: ‗Poderia nascer um filho a um 

homem de cem anos? Seria possível a Sara conceber ainda, na idade de 

noventa anos?‘ E disse a Deus: ‗Oxalá que Ismael viva diante de vossa face!‘ 
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Mas, Deus respondeu-lhe: ‗Não, é Sara, tua mulher, que te dará à luz um 

filho, ao qual chamarás Isaac. Farei aliança com ele, uma aliança que será 

perpétua para a sua posteridade depois dele‘(GÊNESIS 16, 17, 18, 2008, p. 

61-63). 

 

Extraímos desta passagem bíblica a abordagem conferida à infertilidade que advém 

desde tempos remotos e, além disso, que a partir de então e igualmente importante, a 

perpetuação da prole, ou seja, a continuidade daquela família também era um assunto 

empenhado e, diversas discussões. O desejo de Abraão e de Sara em ter filhos é evidenciado, 

segundo consta na Bíblia, pois sua esposa não poderia dar à luz, quando ainda era chamada de 

―Sarai‖.  

 

[...] não lhe dera nenhum filho. Tinha, porém uma criada egípcia chamada 

Agar. Disse, pois Sara a Abraão: ‗Não tendo Javé permitido que eu tivesse 

filhos, peço-te que te unas à minha criada; ao menos por meio dela, talvez, 

eu tenha filhos‘. Abraão atendeu ao pedido de sua mulher. [...] Uniu-se ele a 

Agar, que ficou grávida (GÊNESIS 16, 1-2; 4, 2008, p. 61).  

 

No caso de Raquel, nasce então, Dan: 

 

Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã, e disse a 

Jacó: ‗Dá-me filhos, senão eu morro!‘. Encolerizou-se Jacó contra Raquel e 

disse: ‗Porventura estou em lugar de Deus, que te negou o fruto do ventre?‘. 

Mas ela respondeu: ‗Aqui tens minha criada Balá. Une-te a ela. Que ela dê a 

luz sobre meus joelhos, e assim por meio dela terei filhos‘. Entregou-lhe, 

pois, sua criada Balá por mulher, e Jacó uniu-se a ela. Balá concebeu e deu a 

luz à um filho a Jacó. Então Raquel exclamou: ‗Deus fez-me justiça e 

escutou minha voz, dando-me um filho‘. Por isso chamou-o Dan (GÊNESIS, 

30, 1-6, 2008, p. 77). 
 

Pisetta (2014) explica que ao contrário da fertilidade, a infertilidade/esterilidade 

sempre foi vista de maneira negativa. Esta era considerada como uma maldição proveniente 

da cólera dos antepassados ou até mesmo da influência das bruxas ou dos desígnios divinos. 

A mulher estéril era vista como um ser maldito, por isso banida do convívio social. Os judeus 

tinham a esterilidade como um castigo de Deus. 

Também, em Roma, a mulher estéril era sujeitada às mais humilhantes situações, 

assim como extremamente repudiada pelo marido. Essas situações eram vivenciadas pelos 

romanos de maneira pungente e, com o passar do tempo, tornou-se algo institucionalizado, o 

que perdurou até à Idade Média.  
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Por outro lado, a fecundidade era tida como grande benevolência, pois ―à chegada dos 

filhos sempre foram vinculadas as noções de fortuna, riqueza, prazer, alegria, fartura, 

privilégio e dádiva divina‖ (LEITE, 1995, p. 17). 

Esses mitos demonstram que, desde os tempos bíblicos, o homem já pensava na 

possibilidade de fecundação fora do ato sexual. No entanto, por não existir recursos 

científicos, a infertilidade era associada à punição divina contra a mulher, em função de 

algum mal causado ou ainda em consequência de uma maldição, uma vez que impossibilitava 

os reis de perpetuarem sua dinastia. Somente muito tempo depois, essas visões populares 

foram dando lugar à ocorrência fisiológica, apartando sua causa de razões místicas 

(GONÇALVES, 2012).  

Até o final do século XV, a ideia da possibilidade de esterilidade masculina era 

inadmissível, sem grandes mudanças em relação à esterilidade feminina. Em 1590, com a 

invenção do microscópio por Leenwenhoek, é que o estudo da esterilidade conjugal alcançou 

foro de cientificidade. Apenas no século XVII foi quando surgiu a noção de esterilidade 

conjugal, ou seja, de que este problema não era exclusivamente da mulher, visto que, em 

1677, Johann Ham afirmou diversas vezes que a esterilidade ocorria ―por ausência ou 

escassez de espermatozoides‖ (LEITE, 1995, p. 18). 

No século XVIII ocorreu a primeira inseminação artificial humana. A primeira 

experiência científica que obteve êxito através da reprodução assistida de mamíferos foi 

realizada pelo fisiologista italiano Lazzaro Spallanzani, em 1777, quando foi alcançada a 

inseminação de cadelas sem que houvesse coito. Nessa época, as manifestações de receio em 

torno dessa técnica começaram a ser difundidas, pois ―o recurso incontrolado a estas técnicas, 

métodos e procedimentos pode conduzir à consequências imprevisíveis e perigosas para a 

sociedade civil‖ (LEITE, 1995, p. 427).  

No entanto, Leite (1995) traz alguns relatos de descobertas a respeito da fecundação, 

que sucedem a descoberta de Lazzaro Spallanzani (1777), entre elas, a de Heller, a qual, 

apenas em 1778, relatou que os espermatozoides se encontram no líquido testicular. Somente 

um século depois, em 1883, Dogues, admitiu a participação dos ovários no processo de 

fecundação. Em 1842, Ponchet e Bischoff estabeleceram a ovulação e a menstruação. No 

entanto, a fecundação só foi desvendada entre 1875 e 1890, quando pesquisadores concluíram 

que seria possível a fertilização construída pela junção do núcleo de um espermatozoide com 

o de um óvulo. Tal constatação se deu a partir da análise em mamíferos e peixes. Em 1934, 

Ogino e Knaus idealizaram o ―calendário menstrual‖, baseados em resultados alcançados com 
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fundamento em suas investigações sobre ovulação. Já em 1947, Chang consegue executar a 

primeira transferência de ovo fertilizado e congelado, entre 5º e 10ºC. 

Ainda considerando a idade do mundo, podemos dizer que as experiências e 

descobertas referentes à reprodução humana natural são bastante recentes e, quanto à 

reprodução assistida, essas então são essencialmente contemporâneas (PISETTA, 2014). 

Frederickson e Wilkins-Haug (1993) relatam que a ciência buscou por novos 

conhecimentos que promovessem novas técnicas quando em meados do século XV noticiou-

se que houve uma tentativa de inseminação artificial na Rainha Dona Joana de Portugal, 

casada com Henrique IV de Castela. Mas, a primeira inseminação que obteve sucesso em 

humanos foi em 1791, realizada pelo médico e cirurgião John Hunter, que inseminou a esposa 

de um lorde inglês com o esperma do seu próprio marido.  

Somente no século XIX é que a reprodução assistida como método biológico ficou 

demonstrada, quando foram descobertos os dois núcleos (pronúcleos masculino e feminino)
4
 

no citoplasma da célula-ovo, ao mesmo tempo em que foi divulgada a existência dos 

cromossomos nas células-filhas ou blastômeros
5
 (GONÇALVES, 2012). 

Em 1973, cientistas conseguiram separar e voltar a combinar componentes 

elementares de um genoma. Desde então, essa recombinação artificial de genes, a técnica 

genética, em particular na medicina reprodutiva, apressou seu desenvolvimento que, naquela 

época, foram utilizados nos procedimentos do diagnóstico pré-natal (HABERMAS, 2010).  

Alguns anos depois, em julho de 1978, na cidade de Oldham (Inglaterra), nasce Louise 

Joy Brown, por inseminação in vitro, a qual ficou mundialmente conhecida como o primeiro 

―bebê de proveta‖, perante as circunstâncias de a concepção acontecer em laboratório por 

meio da técnica fertilization in vitro ET transfert d’embryon (―FIVETE‖)
6
, que significa, 

―Fertilização in vitro e Transferências de Embriões‖, ou seja, é a transferência de embriões 

para a trompa de Falópio
7
 (GAMA, 2003).Esta fertilização é o método de união de óvulos e 

espermatozoides in vitro que faz com que as células-tronco humanas sejam disponíveis a 

pesquisas e experiências sobre a genética humana extra-corpóreo (HABERMAS, 2010). 

Em 1984, no dia 07 de outubro, nasceu Ana Paula Caldeira, no Brasil, a primeira 

criança brasileira resultante da concepção com o recurso da ―FIVETE‖, realizado pela equipe 

                                                           
4
 O núcleo do gameta masculino e o do feminino, durante o intervalo entre a penetração do espermatozoide no 

óvulo e a coalescência de ambos, para formarem o núcleo germinal. 
5
 É a estrutura que resulta da divisão do ovo fertilizado durante o desenvolvimento embrionário.  

6
 Doravante, ―FIVETE‖ ou FIV. 

7
 Tubas uterinas, antes denominadas ―trompas de Falópio‖. 
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do médico Milton Shim Ithi Nakamura
8
. Vale dizer que o Dr. Nakamura, antes do sucesso da 

concepção deste bebê, relatou que foram frustradas mais de 20 tentativas de inseminação em 

mulheres brasileiras (LEITE, 1995).  

Também em 1984, os irmãos Randolph e Richard W. Seed aperfeiçoaram a técnica da 

Fertilização In Vitro com a transferência de embriões (FIVETE), na medida em que 

desenvolveram uma forma de transplante de embrião do útero de uma mulher para outra, que 

passou a ser denominado de útero de substituição. Contudo, apesar da polêmica que a FIV 

provoca, a inseminação/procriação artificial ganhou espaço novamente ao encontrar 

possibilidade no tratamento de casal infértil de seres humanos. Então, a partir daí, atualmente, 

existem muitas técnicas que possibilitam o marido da mulher estéril a ter filhos como também 

os tenha a esposa do marido estéril (SILVA, 2015). 

Pode-se dizer que, a partir do século XX, se deu o período histórico que marcou o 

campo da reprodução humana medicamente assistida, se comparado aos séculos anteriores. 

Com a evolução da ciência médica, novas descobertas são realizadas, publicadas e 

corroboradas validando a reprodução assistida. São avanços que parecem não ter limites, 

incluindo as técnicas de reprodução in vitro e in vivo. 

Dentre as possíveis técnicas de reprodução assistida, destaca-se a homóloga e a 

heteróloga, que serão sucintamente descritas. No entanto, necessário se faz conceituar 

―inseminação artificial‖ e ―reprodução assistida‖. 

 

1.1.1 Espécies de técnicas de reprodução assistida  

 

Inicialmente, é importante definir a inseminação artificial para que se possa entender 

quais são as espécies de técnicas de reprodução assistida. Doutrinariamente, a inseminação 

artificial consiste no processo através do qual é colhido material genético do homem por meio 

da masturbação em laboratório e congelamento do referido material em solução de azoto 

líquido para posterior implantação no colo do útero, diretamente na vagina ou, ainda, na 

cavidade uterina (SÁ, 2002). 

A definição genérica de reprodução assistida é o conjunto de técnicas que possibilitam 

a fecundação com o objetivo de proporcionar às mulheres consideradas inférteis (ou não) a 

possibilidade de terem filhos. Compreende a manipulação em laboratório de pelo menos um 

dos gametas, espermatozoides ou óvulos. Atualmente, as técnicas mais aplicadas são a 

                                                           
8
 Especialista em inseminação internacional, considerado o ―pai‖ do primeiro bebê de proveta do Brasil, com 

conhecimento internacional, morreu em 1998, vítima de um acidente em sua residência. 
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inseminação intrauterina, a fertilização in vitro e a injeção intracitoplasmática de 

espermatozoides (ICSI), em inglês, intracytoplasmatic sperm injection, sendo esta última uma 

técnica de reprodução assistida em que a fertilização também ocorre in vitro. No entanto, 

neste procedimento não acontece de maneira espontânea: os espermatozoides já são colocados 

dentro do óvulo para que ocorra a fertilização. O primeiro relato de gestação a partir desta 

técnica foi em 1992, considerado o maior avanço no tratamento da infertilidade após a 

fertilização in vitro clássica. 

No entanto, a literatura traz descrita a inseminação artificial e a fertilização in vitro, 

que são as técnicas de reprodução assistida mais utilizadas, e, por conseguinte, são as mais 

popularmente conhecidas. As espécies mais conhecidas são a homóloga, também denominada 

de intraconjugal, quando realizada com o sêmen e o óvulo dos conviventes, e a heteróloga, ou 

extraconjugal, quando realizada com recurso de material genético (sêmen e/ou óvulo) de 

doador. 

Segundo Hryniewicz e Sauwen (2008), em 1799, o médico e biólogo inglês John 

Hunter obteve êxito na fecundação por inseminação assistida em humanos; a ele foi atribuída 

a primeira modalidade de reprodução assistida homóloga de que se tem notícia. No que se 

refere à inseminação artificial heteróloga, a primeira aconteceu no final do século XIX, em 

1884, realizada pelo médico inglês William Pancoast, sendo que a indicação para a condução 

desta técnica foi azoospermia, ou seja, ausência de espermatozoides ativos no sêmen 

ejaculado. E, em 1890, o Dr. Dickinson já empregava em larga escala as técnicas de 

inseminação assistida. 

Séguin (2001, p. 90) explica que a técnica da inseminação artificial consiste em ―uma 

injeção de sêmen, previamente colhido e selecionado, na cavidade uterina ou no canal 

cervical, no período em que o óvulo está maduro para fecundação‖.  

Quanto à inseminação intracervical mencionada, Leite (1995) esclarece, de maneira 

mais detalhada, que esta técnica consiste: 

 

[...] no depósito no colo do útero, do esperma contido em um capilar. O 

capilar é retirado do azoto líquido, um pouco antes da inseminação, e 

reaquecido rapidamente. Introduz-se o capilar na seringa de inseminação e a 

extremidade da seringa na parte média do canal cervical. Uma pressão sobre 

a seringa permite o escoamento do esperma até o muco endocervical. A 

operação dura dois minutos (LEITE, 1995, p. 38-39). 

 

Leite ressalta, no entanto, que existem outras técnicas de inseminação, como a 

intravaginal e a intrauterina. A primeira é uma técnica de fácil realização por meio de uma 
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seringa plástica usando todo esperma. Este método não exige a exposição de colo e pode ser 

realizado pelo casal. A mulher fica na posição supina (face para cima, em contraposição à 

posição prona, que é de face para baixo)e deve ser mantida nesta posição por 

aproximadamente 20 minutos após a inseminação. Já no segundo caso, inseminação 

intrauterina, o colo uterino é deixado de lado e o líquido seminal é inserido diretamente dentro 

da cavidade uterina.  

Sérgio Ferraz, por sua vez, diz que a inseminação artificial é conhecida como ―o 

processo pelo qual se insere no gameta feminino, seja in vitro, seja no aparelho genital da 

mulher, sêmen previamente recolhido‖ (FERRAZ, 1991, p. 44). E, segundo ele, sobre a 

expectativa de introduzir um espermatozoide em um óvulo (in vitro), a ideia que se tem é de 

uma reprodução assistida extracorpórea; no entanto, não explica efetivamente como é 

realizado tal procedimento. Por seu turno, Eduardo de Oliveira Leite esclarece que a 

inseminação artificial a que se refere Sérgio Ferraz é uma técnica realizada ―por meio do 

depósito do esperma preparado dentro da vagina, em volta do colo, dentro do colo, dentro do 

útero, ou dentro do abdômen" (LEITE, 1995, p. 38). Porém, existem outras técnicas, já 

bastante utilizadas no Brasil e no mundo, classificadas de acordo com a origem dos gametas, 

como a homóloga e a heteróloga, que serão descritas nos subitens que se seguem. 

 

1.1.2 Inseminação artificial homóloga 

 

Neste meio de reprodução assistida há um encontro entre a filiação biológica e a 

afetiva, pois o material genético utilizado é originado do próprio casal que se submete àquele 

procedimento. É, portanto, a forma de inseminação artificial que menos questionamentos traz 

com relação aos seus reflexos jurídicos e sociais. Como já mencionado, a primeira experiência 

com êxito desta modalidade de inseminação é atribuída a John Hunter, em 1791.  

Também denominada de autoinseminação, ocorre quando realizada com esperma do 

próprio marido ou companheiro. Esta modalidade é a que menos gera discussões na doutrina e 

na jurisprudência brasileira, uma vez que não há alterações das estruturas jurídicas, que 

possam coadunar com a paternidade biológica e a legal, ao contrário da heteróloga 

(heteroinseminação) que tem sido matéria de indagações, controvérsias e muita discussão, 

porque é realizada com sêmen de uma terceira pessoa, denominada de ―doador‖ 

(GONÇALVES, 2012). 

Embora haja diversos sucessos científicos, a inseminação artificial não está isenta de 

problemas relacionados à sua dinâmica, principalmente no que se refere à inseminação 
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artificial post mortem, que ocorre quando a esposa (ou companheira) é inseminada com os 

gametas de seu marido (ou companheiro) já falecido. Neste caso, a paternidade biológica não 

coincidirá com a paternidade socioafetiva. No entanto, vários questionamentos jurídicos 

envolvem essa questão, entre elas, o direito à filiação e à sucessão (art. 1.597, inciso III, 

Código Civil). 

A legislação brasileira, embora não regulamente o útero de substituição ou a ―barriga 

de aluguel‖, como é popularmente denominada, contém abordagem no Código Civil 

brasileiro, que dispõe em seu art. 1597, e incisos, sobre a fecundação artificial. O inciso III 

deste dispositivo cuida da fecundação artificial homóloga post mortem, que corresponde 

àquela que resulta da manipulação de gametas do marido (sêmen) e da mulher (óvulo). Tal 

procedimento depende do consentimento do marido, enquanto ele viver, diversamente do que 

ocorre com a presunção prevista no inciso II do mesmo dispositivo legal. Nessa hipótese, a 

fecundação e o nascimento do(s) filho(s) pode ocorrer nos trezentos dias depois da dissolução 

do casamento. Nesses casos, será indispensável o consentimento expresso do marido. A 

hipótese do inciso V, deste mesmo artigo, trata da inseminação heteróloga, aquela que o 

gameta não é do marido (ou companheiro), possibilidade condicionada exclusivamente à 

prévia autorização deste.  

Neste caso (inseminação heteróloga), não é exigido nem mesmo que a autorização seja 

dada por escrito, basta apenas que seja de maneira prévia (art. 1.597, inciso V). Assim, 

comprovada a autorização, o marido não poderá negar a paternidade, prevalecendo, neste 

caso, a paternidade socioafetiva. Observa-se que, mesmo este dispositivo fazendo referência 

expressa ao casamento, deve ser aplicado integralmente nos casos de união estável (PELUSO 

et al., 2015).  

O novo Código Civil estabelece, então, a presunção de paternidade, solucionando de 

certa forma a questão relacionada à filiação diante deste método de fecundação artificial 

(FIUZA, 2003). 

 

1.1.3 Inseminação artificial heteróloga 

 

A inseminação artificial heteróloga, a primeira de que se tem notícia, aconteceu em 

1884, atribuída à Pancoast. Esta modalidade, conceituada heteróloga ou extraconjugal, ou 

ainda heteroinseminação, é realizada com sêmen e/ou óvulo de uma terceira pessoa, o doador, 

e suscita várias controvérsias de cunho social, ético e jurídico, por depender da colaboração 

genética. É indicada nos casos de esterilidade masculina definitiva, além de casos de 
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impossibilidade de reprodução devido a doenças hereditárias, ou causada pelas doenças 

sexualmente transmissíveis (DST‘s) ou fatores congêneres. 

Percebe-se, então, que os distúrbios da função reprodutora constituem um problema de 

saúde, ou seja, ―a infertilidade é considerada uma doença‖ (PISSETA, 2014, p. 10), devendo 

o Estado assumir a responsabilidade quanto ao acesso das pessoas aos tratamentos para 

esterilidade e ao recurso à reprodução assistida, respeitando, assim, o princípio da liberdade e 

o direito à privacidade, assim como, concomitantemente, garantindo à criança nascida através 

de tais técnicas a proteção integral assegurada por instrumentos internacionais, como a 

Convenção Internacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, da Organização das 

Nações Unidas (ONU), pela Constituição Federal brasileira e também pelo Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA). 

Sobre a modalidade de inseminação heteróloga, Fernandes a subdivide em: ―a matre‖, 

―a patre‖, ou total, e explica: 

 

[...] por fecundação heteróloga entende-se o processo pelo qual a criança que 

vier a ser gerada por qualquer das técnicas de reprodução assistida for 

fecundada com a utilização de gametas de doadores, dividindo-se a 

fecundação heteróloga ‗a matre‘, quando o gameta doado for o feminino, ‗a 

patre‘, quando se tratar de doação de gameta masculino, ou total, quando os 

gametas utilizados na fecundação, tanto os masculinos quantos os femininos, 

são de doadores (FERNANDES, 2000, p. 58).  

 

Para Pisseta, ―a fecundação heteróloga assim será quando o espermatozoide e/ou o 

óvulo utilizado(s) é(são) proveniente(s) de terceiro(s) – doador(es) –, ou seja, pessoa(s) 

diversa(s) da(s) que será(ão) a mãe ou o pai socioafetivo(s) da criança concebida‖ (PISSETA, 

2014, p. 14). É importante destacar que só é possível recorrer a este tipo de inseminação 

artificial, a heteróloga, quando o cônjuge não é capaz de produzir espermatozoides ou se a 

qualidade destes for insuficiente, não permitindo a fecundação natural do óvulo. Do mesmo 

modo, é admitida esta espécie de inseminação quando o homem for portador de alguma 

anomalia genética, transmissível por hereditariedade ao filho (GONÇALVES, 2012). 

Autores jurídicos vêm preocupando-se cada vez mais com este assunto, procurando 

formular conceitos para a inseminação artificial heteróloga de forma a dar a este 

procedimento um contexto jurídico. Neste sentido, a inseminação heteróloga é aquela cujo 

sêmen é de um doador que não o marido. Por isso, utilizam-se os bancos de esperma, nos 

quais os doadores não são e não devem ser conhecidos, garantindo-se o anonimato 

(VENOSA, 2003). 
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Eduardo de Oliveira Leite (1995) é enfático ao estabelecer um princípio básico que 

deve nortear a inseminação artificial heteróloga, ou seja, a necessidade de total 

desconhecimento sobre a identidade do doador. Assim, nem o doador deve saber a identidade 

da receptora, nem esta a identidade daquele. E diz, ainda, que esta necessidade inquestionável 

do desconhecimento total entre o doador e da receptora é de tal importância que deve ser 

transformado em princípio fundamental desta modalidade de reprodução artificial. 

Em contraposição a tal pensamento, não se pode deixar de enfatizar o que preceitua o 

artigo 27 do Estatuto da Criança e Adolescente: ―O reconhecimento do estado de filiação é 

direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, podendo ser exercitado contra os pais ou 

seus herdeiros, sem qualquer restrição, observado o segredo de Justiça‖ (NUCCI, 2014, p. 

90). Logo, a filiação nos casos de inseminação é uma questão que tem despertado discussões. 

A filiação pode ser identificada de maneira simples quando um casal resolve ter um filho a 

partir da reprodução natural, ou seja, através da relação sexual entre si. No entanto, quando se 

trata de inseminação artificial, e mais especificamente da heteróloga, as circunstâncias passam 

a ser mais complexas, uma vez que o doador dos gametas pode não ser a pessoa que assumirá, 

efetivamente, a paternidade (e/ou a maternidade) da criança gerada. Além disso, existe ainda a 

possibilidade de ocorrer a gestação de substituição, somada ou não à hipótese anterior. 

Indagamos, então, como a filiação deve ser ou é tratada no caso de filhos havidos por meio de 

inseminação artificial ou fecundação in vitro? 

O Código Civil, ao regulamentar a reprodução artificial heteróloga, prescreve em seu 

artigo 1597, inciso V, que: 

 

Presumem-se concebidos na constância do casamento, os filhos: 

(...) 

V- havidos por inseminação artificial heteróloga, desde que tenha prévia 

autorização do marido (BRASIL, 2002). 

 

No entanto, observando este dispositivo legal, nada é postado no Código Civil com 

relação à preservação ou não da identidade do doador e da receptora. Parece-nos que o 

legislador foi omisso nesta questão. 

Somente a Resolução nº 1.358 de 1992, do Conselho Federal de Medicina, continha 

normas a este respeito, sendo que entre outros requisitos exigia a autorização do marido ou 

companheiro da mulher receptora, como também determina que a identidade das partes 

envolvidas deva permanecer desconhecida, como também a comercialização do material 

genético doado. 
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Mais recentemente, o Conselho Federal de Medicina editou a Resolução nº 

2.121/2015, reiterando no item IV intitulado de ―Doação de Gametas ou Embriões‖ que: 1. ―A 

doação nunca terá caráter lucrativo ou comercial‖; 2. ―Os doadores não devem conhecer a 

identidade dos receptores e vice-versa‖ (BRASIL, 2015). Em outras palavras, não se pode 

comercializar o material genético doado, e o anonimato do doador e do receptor deve ser 

mantido. 

A utilização de material genético de terceiros para fins de reprodução assistida, em 

regra, deve ser um ato volitivo, com garantia de anonimato, possibilitando a concepção em 

caso de infertilidade e/ou desejo de ter filhos.  

De acordo com Silva, o uso da técnica de reprodução assistida, na modalidade 

heteróloga, adentrou em muitos países, como Argentina, Uruguai, Espanha, Reino Unido, 

inclusive no Brasil, de forma clandestina, ―daí porque o aparente consenso que reina nos 

meios jurídicos em torno do princípio do anonimato do doador.‖ Em seguida o autor 

denomina de ―a verdade biológica‖, o reconhecimento da filiação por meio de exame de DNA 

(SILVA, 2001, p. 85).  

Com relação à Argentina, a Ley Nacional de Fertilización Humana Asistida, nº 

26.862, promulgada em 25 de junho de 2013 dispõe que: as pessoas que nasceram por meio 

de técnicas de reprodução humana assistida com o emprego de gametas doados por terceiros, 

―em nenhum caso, poderão reclamar aos doadores os direitos decorrentes da filiação, não 

existindo qualquer vínculo jurídico entre eles, exceto para os fins de impedimentos 

matrimoniais, nos mesmos termos que para a adoção plena‖ (art. 19).
9
 Já no Uruguai, ―a 

doação de gametas não gera qualquer vínculo de filiação entre os doadores de gameta e o 

concebido, que não possuirão entre si qualquer tipo de direitos e obrigações‖, (art. 14)
10

de 

acordo com a Lei nº 19.167, Técnicas de Reproducción Humana Asistida, publicada em 29 de 

novembro de 2013.  

As leis espanholas, 35 e 42, respectivamente, de novembro e dezembro de 1988, do 

Human Fertilisation and Embriology Act, editado pelo Reino Unido em primeiro de 

novembro de 1990; e as leis francesas 94-653 e 94-654, ambas de 1994, asseguram o 

anonimato dos doadores (SANTOS, 2001). 

Ao contrário dos países que determinam o anonimato dos doares, a Áustria editou a 

Lei sobre Medicina da Reprodução, a qual entrou em vigor em 1º de julho de 1992, 

permitindo a modalidade heteróloga apenas em caráter excepcional, e, neste caso, 

                                                           
9
 Tradução da própria autora. 

 

10
 Tradução da própria autora. 



29 

 

assegurando ao filho concebido, quando completar 14 anos, o direito de conhecer a identidade 

de seu pai biológico. Também a Suécia editou as leis (1.140, de 20 de dezembro de 1984, e a 

711, de 14 de junho de 1988) sobre procriação medicamente assistida que asseguram ao filho 

concebido através desta modalidade, o direito de acesso aos dados do doador quando 

alcançarem a maturidade suficiente (SANTOS, 2001). 

No Brasil, no entanto, não há lei expressa nesse sentido, ou seja, quanto a filhos 

concebidos por inseminação artificial. Apenas a Resolução nº 2.121/2015 do CFM que adota 

normas para utilização de técnicas de reprodução assistida. Lembrando que essa Resolução 

não tem força de lei. 

Artificializado ou não, vale lembrar que o desejo de gerar um filho e a consequente 

busca pelos recursos da reprodução assistida está fundamentado no dispositivo constitucional 

referente ao planejamento familiar, art. 226, §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); onde também se inserem os ―direitos reprodutivos‖. 

Em outras palavras, a toda e qualquer pessoa é reconhecido o direito de exercer a sua 

vida sexual e reprodutiva livremente, inclusive definindo ―o momento de gerar e o número de 

filhos que deseja ter, recorrendo aos métodos modernos de contracepção e, da mesma 

maneira, aos meios científicos disponíveis na medicina moderna para realizar o projeto da 

paternidade‖. Esta é uma análise preliminar sobre o Projeto de Lei do Senado nº 90 de 1999, 

realizada pelos doutrinadores da área jurídica, Alexandre de Moraes e Ingo Wolfgang Sarlet, 

que defendem esta posição com base no princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez 

que este princípio é inerente a todos, tutelado e garantido no texto constitucional, vigente.  

E ainda, no texto constitucional, determina em seu art. 227, § 6º que ―os filhos, 

havidos ou não da relação de casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e 

qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação.‖ Por 

analogia, filhos concebidos também de técnicas de reprodução assistida deverão ser incluídos 

nesse dispositivo constitucional. 

Por outro lado, a Constituição estabelece em seu art. 1º, inciso III, que: 

 

A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 

Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 

Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...) a dignidade da pessoa 

humana (BRASIL, 1988). 
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Nesse sentido, Alexandre de Moraes diz que: 

 

A dignidade da pessoa humana é um valor espiritual e moral inerente à 

pessoa, que se manifesta singularmente na autodeterminação consciente e 

responsável da própria vida e que traz consigo a pretensão ao respeito por 

parte das demais pessoas, constituindo-se em um mínimo invulnerável que 

todo estatuto jurídico deve assegurar, de modo que apenas excepcionalmente 

possam ser feitas limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas 

sempre sem menosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas 

enquanto seres humanos (MORAES, 2005, p. 52). 
 

O princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado pela Constituição Federal de 

1988, estabelece verdadeiro dever fundamental de tratamento igualitário dos próprios 

semelhantes (SARLET, 2010). 

A dignidade da pessoa humana encontra no novo contexto constitucional total 

aplicabilidade em relação ao planejamento familiar, considerada a família como célula da 

sociedade, seja derivada do casamento, da união estável entre homem e mulher, ou relações 

homoafetivas, pois fundados nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade 

responsável, o planejamento familiar é de livre deliberação do casal, cabendo ao Estado 

proporcionar recursos educacionais e científicos para o exercício deste direito, proibida 

qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas (MORAES, 2005, p. 

52-53). 

Enfim, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela 

Resolução nº 217 A (III) da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 10/12/1948, da qual o 

Brasil é signatário, legitima a dignidade como inerente a todos os membros da família humana 

e como fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo (MORAES, 2005). 

A inseminação artificial heteróloga (IAD- Inseminação Artificial com Doador), ao 

receber a contribuição genética de um doador que não faz parte do casal, é um meio de 

garantir a procriação, a continuidade da família. Portanto, quando isto não é obtido por meios 

naturais, a ciência é capaz de suprir o problema de forma a proporcionar a reprodução 

humana, respeitando principalmente o princípio da dignidade humana, constitucionalmente 

previsto. 

Contudo, toda essa discussão, no que tange às controvérsias sobre reprodução 

medicamente assistida, leva a outras questões como a família, a constituição do núcleo 

familiar, o direito à filiação, o direito à maternidade/paternidade por livre escolha de ambos 

ou de apenas um ente. 
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Por outro lado, o desenvolvimento das técnicas de reprodução medicamente assistida, 

especificamente a fecundação in vitro e a consequente produção, manipulação, congelamento 

e experimentação de embriões, trazem discussões éticas, morais, jurídicas e ontológicas sobre 

a vida humana desde o seu início e desenvolvimento. ―Trata-se, portanto, de questão que 

necessariamente passa por diversas áreas da ciência, mas que se centra, sobretudo, na 

biologia
11

 e na filosofia‖ (ALVES; OLIVEIRA, 2014, p. 70). 

Paulo Antonio de Carvalho Fortes leva em consideração que todas as inovações tecno-

científicas que vêm acontecendo ―trazem a imperiosa necessidade de profunda reflexão 

filosófica, ética e jurídica sobre as repercussões dessas nos direitos fundamentais que devem 

reger a vida humana.‖ E diz ainda que essas conquistas científicas precisam ―visar o bem do 

ser humano‖, portanto seus resultados e suas consequências devem ser limitados pela 

―manutenção das garantias e liberdades dos indivíduos‖ (FORTES, 1993, p. 79-80).   

Como já mencionado, atualmente, as técnicas de reprodução conceptiva são meios que 

possibilitam a reprodução humana, dentre as quais a inseminação artificial (homóloga ou 

heteróloga) e a fertilização in vitro. Entre as muitas expressões para designar algo muito 

antigo - a maternidade - estão os chamados ―acordos de empréstimo de útero‖, popularmente 

conhecidos como ―barriga de aluguel‖ (FERNANDES, 2000), ―maternidade sub-rogada‖ 

(VENOSA, 2005), ―contrato de gestação‖, ou ainda ―maternidade de substituição‖, ou 

―maternidade substituta‖ (LEITE, 1995), ―mães de substituição‖, ―cessão temporária do 

útero‖ ou ―útero de substituição‖, sendo esta última utilizada no decorrer deste estudo.  

 

1.2 Útero de substituição  

  

Usualmente (ou popularmente) conhecida no Brasil como ―barriga de aluguel‖
12

, o 

útero de substituição:  

 

[...] consiste no recurso de transposição da gestação da ‗doadora‘ do material 

genético para outra mulher, cuja tarefa cinge-se ao desenvolvimento do 

embrião em seu ventre, propiciando a superação de problemas como 

ausência, malformação ou anomalias uterinas (GONÇALVES, 2012, p. 24). 

 

Vale esclarecer que, no Brasil, o útero de substituição não tem previsão legal. Em 

casos de conflitos, os tribunais têm buscado os princípios gerais do direito, interpretação por 

                                                           
11

 Relacionada com a gênese e o desenvolvimento do ser humano. 
12

 É importante esclarecer que, ao longo deste trabalho, ao utilizarmos a expressão ―barriga de aluguel‖, entre 

outras denominações, não estamos fazendo menção à onerosidade.  
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analogia e a Resolução nº 2.121/2015 do Conselho Federal de Medicina (CFM), lembrando 

que esta é apenas um instrumento que adota normas éticas para a utilização das técnicas de 

reprodução assistida. 

Lima Neto, ao tratar deste tema, diz o que termo ―maternidade substituta‖, ou 

equivalente útero de substituição, geralmente é usado ―quando decorrente de um contrato de 

gestação, mesmo sabendo que a mulher gestante não é substituta, mas a verdadeira mãe.‖ O 

autor explica que esses termos no cotidiano da nossa sociedade ―acabaram sendo traduzidos 

por ‗barriga de aluguel‘, expressão que, com todas as suas impropriedades, inclusive 

anatômicas e fisiológicas, é a que permite ao grande público entender sobre o que se fala 

quando alguém se utiliza daqueles termos.‖ Lembrando que, no Brasil, é proibida a 

comercialização dessa prática, ou seja, a ―barriga de aluguel‖ (LIMA NETO, 2001, p. 126). 

Esse termo ficou conhecido e foi difundido no Brasil a partir da novela ―Barriga de 

Aluguel‖ de Glória Perez, exibida pela Rede Globo de Televisão, entre agosto de 1990 e 

junho de 1991, e discutiu os limites éticos da inseminação artificial envolvendo ―mães de 

aluguel‖. O tema polêmico, novo na época, inovou a teledramaturgia no Brasil. Exibida no 

horário das 18 horas, os produtores e diretores tiveram cuidado ao abordar este assunto, pois, 

ao lado da questão da maternidade, o universo de ―Barriga de Aluguel‖ se amplia para 

mostrar a vida no subúrbio, no famoso bairro de Copacabana e nos sofisticados ambientes das 

clínicas de reproduções conceptivas. Nesses diferentes mundos, os personagens viviam seus 

conflitos propondo um autêntico cenário dos anos de 1990. Essa novela foi um dos maiores 

sucessos da Rede Globo de que se tem notícia
13

. 

Não tão simples tampouco fácil, este tema é sempre envolto em polêmicas, pois tal 

matéria desperta polêmicas e coloca em dúvida o princípio da maternidade, ao contrário da 

paternidade, quase sempre certa. É o que Hryniewicz e Sauwen dizem: ―mater semper certa 
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 Mais tarde, talvez pautados no sucesso da novela antecessora ―Barriga de Aluguel‖, a novela ―O Clone‖ foi 

exibida também pela Rede Globo de Televisão, entre setembro de 2001 e junho de 2002, escrita por Glória 

Perez. A escritora e antropóloga Naara Luna fala sobre a publicização das inovações biotecnológicas por meio da 

mídia e sua apropriação pelo público leigo. A autora desenvolveu uma pesquisa sobre a percepção do público 

―leigo‖ sobre a novela, com entrevistas realizadas com pacientes do ambulatório de reprodução humana de uma 

universidade pública. Segundo ela, ―após a grande repercussão gerada pela clonagem da ovelha Dolly, que 

ocupou espaço no jornalismo impresso e televisivo, a clonagem tornava-se tema de ficção em programas de 

televisão visto pelos brasileiros, tendo como referência ‗a novela dos oito da Globo‘‖ (LUNA, 2003, p. 55). 

A clonagem reprodutiva humana, ressalta Luna (2003, p. 56), deixa de ser um tema abordado apenas por 

cientistas, juristas e especialistas em ética, para tornar-se presente no cotidiano dos brasileiros ―leigos‖ através da 

veiculação de uma novela exibida em horário nobre – ―O Clone‖, sendo esta peça de teledramaturgia bastante 

criticada por cientistas e diversos profissionais que atuam na área de biotecnologia, pois a novela produziu uma 

visão distorcida da pesquisa científica e de suas consequências, ao representar o processo de clonagem 

reprodutiva como algo simples e de êxito fácil. 
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est! (a mãe é sempre certa). Mas, ―quem é a mãe? A que cedeu o óvulo, a que gestou a criança 

ou a que a encomendou e se propõe a educá-la?‖ (HRYNIEWICZ; SAUWEN, 2008, p. 101). 

Na opinião de Venosa, 

 

O embrião de um casal pode ser transferido para o útero de outra mulher, 

para possibilitar a gestação, impossível ou difícil na mãe biológica. [...] Essa 

matéria traz à baila a discussão sobre a declaração de maternidade ao lado da 

paternidade que a legislação também não contempla, colocando mais uma 

vez na berlinda o princípio mater est. Importa saber, em cada caso, se houve 

o consentimento da mulher que cedeu o útero e se reconheceu a maternidade 

alheia (VENOSA, 2006, p. 273-274). 

 

No sentido da maternidade, ainda gera uma série de dúvidas de ordem ética, como por 

exemplo: 

 

No caso de mulheres que contratam um útero por motivos estéticos, que tipo 

de tratamento deve ser-lhes dado? Que efeitos psicológicos no ‗útero de 

aluguel‘ pode produzir na criança? Se a dona do ‗útero de aluguel‘ vier a 

sofrer algum dano físico ou falecer por causa da gestação, o ‗locatário‘ terá 

algum tipo de responsabilidade? Apesar do sigilo e dos acordos que 

normalmente envolvem a doação do esperma, o cedente poderá reclamar a 

paternidade? A receptora do esperma poderá reclamar alimentos? 

(HRYNIEWICZ; SAUWEN, 2008, p. 101).  

 

São questões de difíceis respostas. No entanto, na visão mais otimista daqueles que 

―não estão preocupados com questões éticas acima citadas e muitas outras mais, os recursos 

fornecidos pela moderna biotecnologia associados ao ‗útero de aluguel‘ representam uma 

solução, um meio termo sofisticado entre a maternidade biológica e a maternidade social‖ 

(HRYNIEWICZ; SAUWEN, 2008, p. 102).  

Mesmo com a ausência de lei que regulamente tais práticas, com relação a essas 

questões, em algum momento o Direito acabará encontrando soluções que dele se esperam. 

Contudo, há:  

[...] uma questão mais ampla, de ordem ontosociológica: até que ponto as 

soluções que o direito vier a dar a esses empasses não servirão de incentivo à 

dissolução da família? Estará o homem preparado para sobreviver 

socialmente, uma vez que a célula mater da sociedade – a família – tende a 

se desintegrar? (HRYNIEWICZ; SAUWEN, 2008, p. 102). 

 

São questões que a priori não encontram respostas imediatas, e mesmo para os 

julgadores são de difícil solução. As novas técnicas de reprodução conceptiva atendem ao 

desejo de casais, de mulheres independentes ou mesmo de homens que querem ser pais e 

constituir família, sendo uma das possibilidades de ampliar o conceito de família moderna, 
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uma vez que se baseia na relação socioafetiva. Uma questão que deve ser colocada é sobre o 

custo (financeiro, moral, afetivo); então, qual o preço a ser pago, pelo desejo de construir uma 

família, ao utilizar a prática do útero de substituição? 

Grossi, Porto e Tamanini citam Alejandra Rotania que, em seu artigo Novas 

Tecnologias Reprodutivas Conceptivas no Contexto da Tecnociência (2003), discute o 

exagero existente na objetivação tecnológica da reprodução humana, entendendo que o futuro 

das novas gerações também está contido nos objetos de responsabilidade das ações 

individuais. Corroborando este pensamento, Menegon pontua que: 

 

[...] as transformações ocorridas no campo da reprodução humana, as 

reflexões e posicionamentos críticos nos mostram embates, cujas redes 

entrelaçam direitos individuais e coletivos, direito de gerações futuras, 

benefícios e riscos, princípios éticos, legislações (ou sua falta) e aspectos 

culturais. Cada texto suscita questionamentos e desafios que transitam pela 

oferta de novas tecnologias, pela sua demanda, pela ressignificação de 

paternidade e maternidade e pelo uso que se faz desse conjunto de técnicas 

(MENEGON, 2004, p. 1435). 

 

Estamos tratando, então, de tecnologias que geram impactos variados. Por isso, é 

imprescindível compreender (ou pelo menos tentar) a rede de responsabilidades envolvidas, 

ou seja, a responsabilidade das pessoas que desenvolvem essas técnicas, das que aplicam 

essas técnicas e das pessoas que buscam esses serviços. Por outro lado, há também a 

responsabilidade de órgãos que criam instrumentos (leis, resoluções, entre outros) para 

regulamentar o campo da ética e da bioética, como também a conduta e prática de 

pesquisadoras e pesquisadores que produzem conhecimento sobre essa matéria. 

Essas práticas de reprodução assistida têm repercussões bastante controversas, 

principalmente pelo fato de a mulher gestante (útero substituto) ter o compromisso de entregar 

a criança nascida aos que idealizaram o projeto parental. 

Muito se tem discutido, entre tantas abordagens, sobre as condições físicas das 

crianças geradas. Como será a receptividade dos pais que aguardam o nascimento do filho em 

mães substitutas, em caso de crianças com algum tipo de deficiência? Será que os pais irão 

recebê-lo da mesma maneira se fosse um bebê ―perfeito‖?  

Vejamos alguns casos contemporâneos ocorridos no Brasil e em outros países, tendo 

em vista as polêmicas geradas pelo útero de substituição no que tange às questões da 

maternidade e da família. Trataremos destas questões nos itens a seguir. 
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1.2.1 Casos contemporâneos 

 

Um dos casos aconteceu, na Tailândia, e despertou a solidariedade no mundo pelo fato 

de um bebê ter nascido com Síndrome de Down e abandonado por um casal australiano. A 

reportagem foi exibida pela Revista Veja, em agosto de 2014.  

 

O abandono de um bebê gerado em barriga de aluguel na Tailândia tem 

mobilizado atos de solidariedade ao redor do mundo. Gammy nasceu com 

síndrome de Down e foi rejeitado pelo casal de australianos, que decidiu 

ficar apenas com a irmã gêmea do garotinho, que nasceu sem a alteração 

genética. O bebê permaneceu internado para tratar de más formações 

cardíacas e mais de 200.000 dólares já foram doados por pessoas ao redor do 

mundo para ajudar no tratamento. 

Peter Baines, fundador da Hands Across The Water, organização australiana 

que ajuda crianças carentes na Tailândia e tem administrado as doações, 

afirma que Gammy está com uma infecção pulmonar grave. 

A mãe biológica, Pattaramon Chanbua, de 21 anos, que recebeu 16.000 

dólares australianos (14.900 dólares americanos) para gerar os filhos gêmeos 

dos australianos, afirmou que deseja cuidar ela mesma do bebê. ‗Eu mesma 

cuidarei de Gammy. Não darei ele a ninguém‘, disse em entrevista ao grupo 

de imprensa australiano Fairfax Media. 

Na Austrália, é proibida a contratação de barriga de aluguel em troca de 

dinheiro. Mas é possível recorrer a uma mãe que se disponha a gestar o bebê 

gratuitamente, pagando somente os gastos com a gestação, incluindo 

acompanhamento médico. Mesmo assim, segundo a organização Surrogacy 

Australia, de 400 a 500 casais recorrem anualmente a barrigas de aluguel, 

sobretudo na Índia, na Tailândia e nos Estados Unidos, como os pais de 

Gammy e sua irmã gêmea. 

Segundo a imprensa australiana, o casal pediu à mãe biológica tailandesa 

para abortar os fetos quando os exames mostraram que um dos bebês tinha 

síndrome de Down. Pattaramon alegou que sua religião, o budismo, é contra 

o aborto. 

O ministro australiano da Imigração, Scott Morrison, reconheceu que ‗a 

história é de partir o coração‘, antes de acrescentar que o caso entra no 

terreno da ‗responsabilidade moral‘. Para Morrison, a prática da barriga de 

aluguel apresenta ‗aspectos sérios‘ que precisam ser administrados com 

cuidado (REVISTA VEJA online, agosto de 2014). 

 

Ainda, na reportagem, diz que a Austrália proíbe a prática de uma pessoa gerar um 

filho para terceiros em troca de pagamento. Mas é possível recorrer a um ventre altruísta, 

pagando somente os gastos com a gestação, incluindo acompanhamento médico. 

Segundo a organização Surrogacy Australia, um número crescente de casais tem 

demonstrado preferência em viajar ao exterior, ao invés de recorrer aos ventres altruístas do 

país. Desta forma, de 400 a 500 casais recorrem anualmente às ―barrigas de aluguel‖, 

principalmente na Índia, na Tailândia e nos Estados Unidos (REVISTA VEJA online, agosto 

de 2014). 



36 

 

Após este episódio do abandono do bebê com Síndrome de Down, a Tailândia aprovou 

―uma nova lei que proíbe casais estrangeiros de recorrerem a uma ‗barriga de aluguel‘ 

tailandesa, uma prática comum no país que provocou vários escândalos, nos últimos meses.‖ 

Tornou este país asiático conhecido no mundo todo por esta prática, inclusive denominando-o 

de ―país do turismo da fertilidade‖ (PORTAL DE NOTÍCIAS G1, fevereiro de 2015).    

De acordo com o deputado Wallop Tungkananurak, após a votação da lei, ―a Tailândia 

e os úteros de suas mulheres não voltarão a ser um centro de comércio de barrigas de aluguel‖ 

(PORTAL DE NOTÍCIAS G1, fevereiro de 2015).  

Com a nova lei que entrou em vigor em junho de 2015, ―apenas os casais tailandeses 

ou com um de seus integrantes de nacionalidade tailandesa poderão recorrer às mães de 

substituição‖, ou como chamam naquele país, ―barriga de aluguel‖. No entanto, os casais que 

buscam esta prática para terem filhos ―terão que comprovar que não podem ter filhos e que 

não possuem parentes que possam gestar um bebê em seu lugar. A violação da lei pode 

provocar uma condenação de até 10 anos de prisão‖ (PORTAL DE NOTÍCIAS G1, fevereiro 

de 2015).    

Outras questões emblemáticas sãos as de mulheres gestantes que embora tenham 

concordado em entregar a criança gerada depois do parto, se recusam a fazê-lo, gerando 

implicações éticas, jurídicas e até mesmo religiosas de difícil solução. 

Nos Estados Unidos da América, país onde alguns estados federados admitem tal 

prática, essa conduta muitas vezes obstinada da gestante tem ocorrido gerando grandes 

disputas judiciais. Os tribunais dos EUA foram os primeiros a dirimirem casos concretos 

dessa magnitude devido a sua política liberal nas questões envolvendo a reprodução assistida, 

pelo menos na maioria dos seus estados. 

Um exemplo desse tipo de caso ocorreu nas Cortes Americanas quando: 

 

Mary Beth Whitehead apelou à Suprema Corte de New Jersey. Por 

unanimidade, a corte anulou a sentença do juiz Sorkow e declarou inválido o 

contrato da gravidez de aluguel. A corte deu a custódia de Baby M para 

William Stern com base no fato de que essa seria a melhor opção para a 

criança. Contrato à parte, a corte considerou que os Sterns teriam melhores 

condições de criar Melissa. Entretanto, restituiu a condição de mãe para 

Mary Beth Whitehead e determinou à Justiça comum que estipulasse direitos 

de visitação (SANDEL, 2014, p. 119). 

 

O caso acima trata da ―mãe de aluguel‖ Mary Beth Whitehead, que se recusou a 

entregar a criança ―Bebê M‖, pós-parto, à família genética. Este caso ocorreu em 1987, e a 

Corte Superior de Nova Jersey decidiu que a criança deveria ficar com a família genética, e 
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não com a ―mãe de aluguel‖. Entretanto, foi deferido que a ―mãe de substituição‖ teria apenas 

o direito de visitação (GONÇALVES, 2012).  

No Brasil, um casal homossexual, Pedro e Janderson, ganhou as manchetes em 

novembro de 2014. Este casal voltou da Tailândia com filhas gêmeas geradas em ―barriga de 

aluguel‖. O casal saiu da cidade de Governador Valadares, estado de Minas Gerais, para a 

Tailândia em busca de três filhos gerados por útero de substituição, como dito na reportagem, 

―barriga de aluguel‖. São, na verdade, dois pais que regressaram ao Brasil com as gêmeas 

Luísa e Valentina.  E, em fevereiro de 2015, voltaram à Tailândia para buscar o terceiro filho, 

Victor, que ainda iria nascer.  

Diz a reportagem: ―O caminho foi longo até o Aeroporto de São Paulo. Foram entre 23 e 

25 horas de viagem. Pedro e Janderson saíram do Brasil como um casal e retornam da Tailândia 

como uma família. Eles foram buscar as gêmeas, que nasceram lá com a ajuda de uma barriga de 

aluguel [...]‖.Pedro Maciel Filho, empresário, um dos pais, disse em entrevista ao programa da 

Rede Globo de Televisão – o Fantástico, que: ―Era um sonho tão grande quanto o momento 

de dar positivo o resultado da gravidez das tentativas que fizemos. Na conexão em Dubai, 

comecei a teclar com minha família e a vontade era de chorar‖. Continua a reportagem:  

 

A chegada a Governador Valadares, Minas Gerais, foi emocionante. A 

família não via a hora de abraçar os dois pais e de conhecer as pequenas 

Luíza e Valentina, de um mês. O quarto das gêmeas precisou ser construído 

para caber os bebês. E o quarto tinha que ser grande porque, além da Luísa e 

da Valentina, em fevereiro, chega o Victor, o irmão caçula, que ainda está na 

barriga lá na Tailândia. Os três filhos foram gerados da mesma forma. 

Primeiro, o casal procurou uma empresa israelense e escolheu uma mulher 

da África do Sul para doar os óvulos. Parte dos óvulos foi fecundada com o 

sêmen de Pedro, outra com o de Janderson. Os embriões que se formaram 

foram colocados em duas mulheres tailandesas contratadas apenas para a 

gestação, as chamadas barrigas de aluguel. A surpresa veio quando um dos 

embriões se dividiu, gerando as gêmeas idênticas. Os três filhos nossos são 

irmãos pelo DNA feminino porque a doadora é uma única. A empresa que 

tornou tudo isso possível fica em Israel. A agência que realizou o sonho do 

Pedro e do Janderson não fica em nenhum arranha-céu, não têm grandes 

escritórios e também não tem nenhum laboratório sequer. Eles ficam em um 

bairro residencial de Tel Aviv, em Israel, em um edifício de apartamentos 

que foi adaptado para receber o escritório. Neste prédio começam grandes 

histórias de reprodução assistida. [...] a agência foi criada pelo israelense 

Doran Meged depois que ele e o parceiro gastaram o equivalente a R$ 350 

mil para gerar uma filha nos Estados Unidos. ‗Comecei com a minha própria 

experiência. Eu tenho um parceiro, e nós fizemos o processo seis anos e 

meio atrás nos Estados Unidos. Foi muito, muito caro. E então eu comecei a 

procurar maneiras de fazer isso se tornar mais barato, e foi assim que eu 

comecei‘, conta Doran Meged. Para baixar os custos para perto dos R$ 200 

mil, foi preciso encontrar doadoras de óvulos na África do Sul 

(FANTÁSTICO, novembro de 2014).   
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Outro caso que aconteceu, mas em 2013, foi o de um casal de enfermeiros que, por 

motivo de doença, resolveram ter um filho através do útero de substituição. De acordo com a 

reportagem, ―Casal se prepara para ter filho em útero substituto‖:  

 

O casal de enfermeiros Eniandra Oliveira Aragão e Alexander Silva Araújo 

– ele, também estudante de medicina – passou por uma experiência 

traumática que por pouco não pôs fim à possibilidade de gerar um filho. 

Felizmente, com ajuda de um médico amigo (Allan Leonel) e com as 

orientações do especialista em reprodução humana assistida Rodrigo Mendes 

Barreto, Eniandra e Alexander poderão ter o primeiro filho em breve. Uma 

prima da enfermeira vai gerar o herdeiro (ou herdeiros) do casal em seu 

próprio útero. 

Eniandra se enquadra num dos principais fatores que levam pacientes a 

buscar a especialidade médica de reprodução assistida. Ela teve câncer no 

colo do útero e, para evitar uma complicação da doença, foi orientada a 

retirar esse órgão e também os ovários. Com ajuda do Dr. Rodrigo Barreto, o 

casal coletou e conservou em clínica de congelamento as células 

reprodutivas para gerar, quando quisessem, o primeiro filho. 

Antes dessa decisão, o casal enfrentou o drama da descoberta da doença e a 

ameaça de nunca mais sonhar em aumentar a família. ‗Nós ficamos muito 

assustados, porque estava tudo em dia. Todo ano, ela fazia os exames 

preventivos‘, recorda Alexander, explicando que o diagnóstico do tumor os 

pegou de surpresa. Ante o quadro, o então médico de Eniandra procurou 

encaminhá-la para a cirurgia de retirada do útero. Avisado pela esposa e 

ainda perplexo com a má notícia, Alexander pediu opinião a seu amigo, Dr. 

Allan, que lhe indicou o Dr. Rodrigo. Após avaliar o caso, o especialista 

recomendou ao casal a coleta dos óvulos dela e os espermatozoides dele para 

uma futura concepção em útero de substituição – antigamente chamado, 

erroneamente, de barriga de aluguel. 

Tudo isso aconteceu em outubro do ano passado e, agora, com 25 óvulos e 

seis embriões congelados numa clínica especializada em reprodução humana 

assistida, Eniandra e Alexander aguardam o fim dos procedimentos para 

gerar o filho – ou gêmeos, trigêmeos, como é comum nesses casos – no útero 

de uma prima, Marcília Oliveira Souza, solteira, de 37 anos de idade. 

Segundo Eniandra, sua prima não tem filhos, mas insistiu em colaborar. ‗Ela 

está numa empolgação tremenda! É até bonito de ver‘, disse (FOCO 

MAGAZINE, setembro de 2013). 

 

Uma reportagem que ganhou as manchetes foi um caso na Inglaterra, em que a filha, 

Leanne Stanford, 26 anos, residente no Norte do Tyneside, foi inseminada com o esperma de 

seu padrasto, pois concordou em ter o bebê para sua mãe (útero de substituição), mas depois 

decidiu ficar com a criança. Mesmo antes de dar a luz, mudou de ideia dizendo: ―o vínculo 

com meu bebê foi mais forte do que o vínculo com a minha mãe‖ (DAILY MAIL online, 

maio de 2014). 
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Leanne Stanford se ofereceu para gerar o filho de sua mãe, Judith Roberts, ou seja, seu 

irmão, depois de Judith ter abortado um bebê com 21 semanas, também de inseminação 

artificial de seu novo marido, padrasto de Leanne.  

Foi quando ao deixar o hospital que a senhorita Leanne Stanford disse à mãe: ―Se você 

quiser tentar de novo eu vou te ajudar. Eu vou ser um útero substituto para você, se você quer 

que eu faça‖ (DAILY MAIL online, maio de 2014). Ela engravidou na primeira tentativa, 

usando o esperma de seu padrasto Mark Roberts, de 50 anos de idade, e deu a notícia a sua 

mãe com resultado em uma caixa de presente.  

A senhoria Stanford deu à luz ao bebê Mollie depois de carregá-lo em seu ventre como 

útero substituto para a sua mãe Judith Roberts. O bebê nasceu em novembro de 2012 com um 

peso de aproximadamente 3 kg e poucos gramas, e bastante saudável. A senhora Roberts, mãe 

de quatro filhos, e seu marido, chegaram a visitar o bebê. Leanne Stanford, uma mãe solteira 

que tem um filho de quatro anos, de um relacionamento anterior, consultou um advogado e 

como o contrato de sub-rogação não foi legalmente formalizado, ela comunicou a sua 

mãe, através de uma carta, que não iria entregar o bebê e que iria ficar com ele, pois o apego 

com a criança era maior do que com sua mãe. A partir de então, o relacionamento da jovem 

com sua mãe acabou. A Sra. Roberts estava emocionada, mas sua alegria virou um pesadelo, e 

pediu a um amigo para dizer à filha que esta estaria morta para ela. A família ficou dilacerada.  

Em 2015, outro caso foi intitulado de ―Feira de barriga de aluguel causa polêmica na 

Bélgica‖. Pelo fato de o recrutamento comercial de mães de aluguel ser proibido no país, 

―associações acusaram a feira de estimular o tráfico de seres humanos‖ (VAZ, 2015, s/p). 

Segundo Viviane Vaz, autora da matéria:  

 

Cidadãos belgas e associações de Direitos Humanos protestaram no 

domingo, dia 03 de maio de 2015, em Bruxelas contra uma feira realizada no 

mesmo dia por cerca de 20 clínicas americanas visando promover na Europa 

a paternidade por gestação sub-rogada (mais conhecida como barriga de 

aluguel) a homens homossexuais. 

Segundo o jornal belga Standaard, o serviço por gestação de um bebê foi 

estimado em 100 mil dólares e o dinheiro não iria inteiramente para a 

‗barriga de aluguel‘, mas incluiria também os serviços de intervenção 

médica e assistência jurídica. Cerca de 200 pessoas de toda a Europa 

compareceram ao evento. 

A organização ‗Men having babies’ (Homens tendo bebês) argumenta que os 

heterossexuais, mulheres solteiras e lésbicas têm ‗uma facilidade relativa‘ 

em formar uma família com crianças, quando comparados aos homens gays. 

‗Estamos desenvolvendo uma conferência, apresentando uma gama maior de 

alternativas de concepção, incluindo gestação sub-rogada e adoção de 

crianças dos EUA pelos europeus‘, avisa a organização em seu site na 

internet. 
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[...] para a associação ‗Não ao tráfico de maternidade‘, a feira se tratou de 

uma forma de tráfico de seres humanos. ‗A última vez em que se concluiu 

um contrato envolvendo uma vida humana foi no tempo da escravatura‘, 

declarou a manifestante Yves Savary. O movimento considera inaceitável 

que empresas americanas tenham conseguido fazer sua publicidade na 

Bélgica em um momento que os congressistas ainda estão trabalhando sobre 

uma legislação para evitar a gestação comercial. 

Para a deputada Anne-Charlotte d'Ursel, o absurdo maior se deve ao fato de 

o evento ter sido realizado em um prédio público administrado pela região 

de Bruxelas. A deputada pretende questionar o Parlamento de Bruxelas sobre 

o aluguel do edifício localizado na Praça Real ‗por uma organização que 

garante a promoção de gestação sub-rogada comercial‘ (VAZ, 2015, s/p). 

 

Quanto ao direito da criança, parece ter sido ignorado de acordo com a reportagem. 

Lembrando que o Brasil, em seu ordenamento jurídico, determina a proteção integral da 

criança, tanto na Constituição Federal, como no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 

Segue a reportagem: 

 

A belga Stephanie Raeymaekers saiu indignada do evento [...]. ‗Toda a 

conferência foi centrada no desejo dos pais. Nenhum lugar foi deixado à 

criança. Nenhum filho ou filha gerado por barriga de aluguel foi convidado a 

testemunhar‘, protestou Stephanie ao jornal Le Soir. Ela preside uma 

associação de crianças nascidas por meio de doadores de gameta (óvulo ou 

espermatozoide) e ela própria nasceu por meio de um doador, uma vez que 

seus pais, heterossexuais, tinham problemas de fertilidade. ‗Eu fui comprada. 

E hoje minha associação é muitas vezes mal vista, porque eu sou um 

'produto' que fala, que incomoda‘. Stephanie revelou que gostaria de 

conhecer seus pais biológicos, algo que nunca poderá se concretizar. 

‗Estamos em um país onde é mais fácil rastrear a origem de um pedaço de 

carne de açougue do que o pai biológico de um ser humano!‘, completou a 

ativista, também revoltada com o marketing das empresas americanas que 

não se importaram em buscar brechas na legislação belga (VAZ, 2015, s/p). 

 

O tema é tão polêmico como tantos outros, mas este é peculiar, pois gerou discussões, 

inclusive entre celebridades norte-americanas.  

 

A atriz colombiana Sofia Vergara se envolveu em uma disputa judicial com 

seu ex-noivo e empresário, Nick Loeb. Ele entrou na Justiça para conseguir a 

guarda dos embriões que o casal congelou quando ainda estavam juntos e 

agora pretende contratar uma barriga de aluguel para gerar as crianças, 

apesar de Sofia não concordar com a ideia (VAZ, 2015, s/p). 

 

Segundo Viviane Vaz, autora da reportagem: 

 

[...] na Bélgica ainda não existe um quadro jurídico definido para a gestação 

sub-rogada. A prática não é considerada ilegal, mas o recrutamento 

comercial de mães de aluguel é proibido. De acordo com o Centro de 
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Procriação Médica Assistida Saint-Pierre em Bruxelas, as mães costumam 

ser parentes ou amigos ‗relacionados‘ ao casal (VAZ, 2015, s/p). 

 

Nestas colocações argumentativas, surge a questão da licitude e ilicitude do útero de 

substituição. E, tendo em vista as polêmicas geradas também por esta prática no que tange à 

questão da maternidade e da família, trataremos dessas questões nos itens que se seguem. 
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2. ÚTERO DE SUBSTITUIÇÃO: IMPLICAÇÕES FILOSÓFICAS E REDEFINIÇÃO 

DA NOÇÃO DE MATERNIDADE 

 

A reprodução assistida possibilitou o avanço para o surgimento da prática do útero de 

substituição. Esta, por sua vez, acentuou problemas trazidos pela reprodução assistida, tais 

como: quem é a mãe nos casos de útero de substituição? Ela é quem fornece o material 

genético, a que carrega a criança e dá à luz ou a idealizadora do projeto parental? Quais 

seriam as consequência morais de uma filha, em nome de satisfazer o desejo de sua mãe, ser 

genitora do próprio irmão? Por que é difícil os pais lidarem com a ideia do acaso genético? 

Como decidir quem é a mãe nos casos de útero de substituição? Será esta uma questão 

individual ou jurídica? Tais questões nos colocam diante da importância de tal tema. Neste 

capítulo, abordaremos algumas das implicações filosóficas que envolvem o tema útero de 

substituição, tais como: (2.1) Útero de substituição: entre o natural e o fabricado; (2.2) 

Maternidade: natural ou social?; (2.3) Famílias híbridas; e (2.4) Reprodução assistida e 

eugenia.  

 

2.1 Útero de Substituição: Entre o Natural e o Fabricado  

 

A perpetuação da espécie é um princípio da natureza que pode ser racionalizado pelo 

homem, visto que o mesmo pode preferir, em determinado(s) momento(s) de sua vida, ter ou 

não seus filhos (PISETTA, 2014). Para os humanos, seres sociais, ter filhos vai além da 

simples perpetuação da espécie, pois ―adquire aspectos diferenciados e culturalmente 

construídos, (...) podendo ser enxergado como uma forma de realização pessoal, ou uma 

espécie de dever socialmente atribuído, a depender de fatores contingenciais‖ (MARRA, 

2013, p. 7). Considerando esse contexto, a infertilidade geralmente é vista como um estigma 

social. Sendo assim, as pessoas procuram a reprodução assistida como alternativa de ter 

filhos. No entanto, deve-se frisar que tal prática envolve diversas implicações filosóficas, 

éticas, jurídicas e religiosas. 

O desenvolvimento e o aperfeiçoamento de novas tecnologias, principalmente no 

campo da Biologia e da Medicina, fomentaram, junto à opinião pública, um grande interesse 

pelas questões filosóficas, éticas e morais as quais, na realidade, tanto filósofos como 

médicos, assim como também juristas, almejavam que os novos questionamentos 

aperfeiçoassem suas disciplinas e imprimissem-lhes uma nova dinâmica e, ao mesmo tempo, 



43 

 

estavam convictos de que a Bioética colaboraria para a resolução ou a pertinência dos 

problemas atuais (LEITE, 2001).  

No entanto, as complexas questões que envolvem a RA dizem respeito, sobretudo, a 

uma redefinição do que antes era circunscrito ao natural, ou pertencendo ao domínio da 

natureza, sem haver intervenção da sociedade. Podemos observar na distinção entre gestação 

biológica e assistida que esta requer o uso de técnicas reprodutivas. A questão central, neste 

caso, é que a natureza deixa de ter papel central e passa a ser coadjuvante nas mãos dos 

homens, que ao utilizarem desta técnica para a realização de seus desejos de procriação criam 

consequências sociais.  

Além disto, torna-se cada vez mais imbricado o domínio entre o natural e social. Do 

ponto de vista do útero de substituição, o emprego desta prática desestabiliza a noção de 

maternidade, tendo em vista que separa gestação de maternidade, e natureza e desejo, uma vez 

que é possível que um casal infértil tenha filhos sem material genético de nenhum dos dois, 

como podem ser configurados os idealizadores do projeto parental.  

Outra questão que envolve a definição de regras para o uso do embrião na pesquisa 

científica, antes de tudo, diz ―respeito a se (ou quando) ele é sujeito humano ou não‖. Se ele é 

remanescente no ―reino dos humanos plenos de direitos e dignidade ou se, ao contrário, é 

absolutamente objetificado, transferido para o reino da natureza não-humana‖ (CESARINO, 

2007, p. 348-349).  

Já há algum tempo, em seu artigo ―Do humano nas técnicas‖, Latour (1996) defendia 

que a técnica não é um simples meio para transportar forças sociais, mas para sua participação 

ativa nas humanidades. Os ―não-humanos‖ acabam por permitir e impedir determinadas 

ações, e, quando o fazem, é de modo tão usual e corriqueiro que ―não percebemos mais seus 

movimentos‖. Em simples palavras, o pensamento de Latour é de que o homem não é 

dominado pela técnica e nem a técnica é dominada pelo homem. 

 

O fato das técnicas não serem escravas cujo dono decidiria inteiramente os 

fins não quer dizer que elas são donas, mas simplesmente que elas não 

aceitam os fins, que o dono nunca é obedecido. Todos os donos, todos os 

chefes de empresa e todos os pais de alunos sabem disso muito bem. 

Portanto, deve-se simplesmente acrescentar os objetos técnicos ao conjunto 

das pessoas capazes de desviar as ações (LATOUR, 1996, p. 165). 

 

Bruno Latour trabalha para suprimir a clássica distinção entre humanos e ―não-

humanos‖, defendendo a necessidade de implementação do que ele denominou de 
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―parlamento das coisas‖
14

, ou seja, ele ―supõe uma imagem da ciência como prática de 

mediação, aguçando novas sensibilidades voltadas para a proliferação dos híbridos, para a sua 

entrada nos coletivos‖ (MORAES, 2004, p. 327). 

Sob a ótica de Latour (1999), ―as entidades que compõem o mundo natural ou social 

não são essenciais, mas apenas ‗bem ou mal vinculadas‘: mais ou menos capazes de agenciar 

e multiplicar vínculos que as constituam‖. Como exemplo do embrião ex utero, esses vínculos 

ainda não estão sólidos, ou seja, ele (o embrião) ―ainda não é uma entidade estabilizada‖, 

caracterizando-o mais como um tipo de ―vínculo de risco‖, isto é, ―as redes sócio-técnicas que 

os circundam são visíveis, assim como a incerteza acerca da hierarquia entre eles e outras 

entidades‖, esclarece Latour (1999, p. 40, apud CESARINO, 2007, p. 349 e 368). Isto 

significa que as transformações sociais estão intimamente ligadas às transformações e 

evoluções tecnológicas, onde o ser humano seria mais um elemento na estrutura desta rede. 

Pode-se dizer que, no caso da reprodução assistida, a família ganha novos contornos e novas 

constituições na sociedade. No entanto, não há como dissociar o humano e a biotecnologia, 

pois foi em razão de necessidades do próprio ser humano que a evolução tecnológica 

caminhou e caminha, razão pela qual, talvez por essa íntima ligação, Latour nomeie como 

―redes sócio-técnicas‖. O homem trabalha a técnica para o próprio homem, sendo difícil 

dissociar o que é técnica e o que é humano, tendo em vista que há sempre uma relação entre 

ambos. 

Para Latour, nas transformações sociais, existem as mesmas causas para o que são 

considerados erros quanto para os acertos, descrevendo os fatos como uma nova maneira de 

se olhar a ciência. Ainda segundo ele, ―os fatos científicos são construções coletivas fixadas 

através de alianças entre atores (humanos e não-humanos) formando uma complexa rede‖ 

(LORENZI; ANDRADE, 2011, p. 107).  

Seria a rede sócio técnica uma denominação dada a síntese que entendia o ―sócio‖ 

como conjunto humano e o ―técnico‖ como o conjunto das demais coisas, ―não-humanas‖:  

 
E mesmo que eu quisesse inverter os papeis, pensando o técnico como 

agente e o humano como agido, eu voltaria às discussões já presentes em 

parte da filosofia da tecnologia dos meados do século XX que via nas novas 

criações humanas uma forma de dominação da máquina sobre o homem - o 

que cabe no rótulo do determinismo tecnológico (SEGATA, 2013, p. 142). 

                                                           
14

 ―O parlamento das coisas celebra a não-modernidade das práticas científicas, definidas como práticas de 

mediação porque nele os cientistas não são os únicos representantes das coisas. Eles falam ao lado de outros 

atores, como os empresários, os representantes do governo etc. (...) coloca em cena um híbrido de fatos e valores, 

um híbrido de humanos e não-humanos. Não há, portanto, como estabelecer de antemão uma linha demarcatória 

que separe, de um lado, os fatos científicos e de outro os valores humanos‖ (MORAES, 2004, p. 328-329). 
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Vale esclarecer que a ideia de rede sócio técnica surgiu a partir da teoria desenvolvida 

por Latour, ―Teoria Ator-Rede‖ (Actor-Network Theory), com outros antropólogos, 

sociólogos e engenheiros franceses e ingleses como Michel Callon e John Law. Esta teoria 

evoca a ―ideia de rede que remete a alianças, fluxos e mediações‖; refere ao entendimento de 

que uma rede de atores não se resume a um único ator, e sim a um conjunto de elementos 

heterogêneos conectados, sejam eles humanos ou ―não-humanos‖ (MAIA; SERAFIM, 2011, 

p. 123). Nesta ―rede‖, tudo é interação: 

 

Não existe algo que seja por si só social. Social é interação não uma coisa. 

Humanos e não-humanos se associam e essas associações geram efeitos, e 

esses efeitos deslocam objetivos, redefinem posições e sentidos. Não importa 

as entidades, seja lá qual forem as suas naturezas, o que importa são os 

efeitos que esses ‗atores‘ fazem fazer (SEGATA, 2013, p. 142). 

 

No entanto, a noção de ator não pode ser confundida com ―ator social‖, pois, segundo 

Latour (1999), ator é tudo aquilo que tem movimento, produz efeito no mundo, podendo se 

referir às pessoas, instituições, coisas, ou tudo isso simultaneamente: ―usar a palavra ‗ator‘ 

significa que nunca está claro quem é que está atuando ou quando atuamos, uma vez que um 

ator no palco nunca está sozinho em seu desempenho
15

‖ (LATOUR, 2008, p. 73, apud 

SEGATA, 2011). Ainda, segundo ele, 

 

O segredo é definir o ator com base naquilo que ele faz – seus desempenhos 

– no quadro dos testes de laboratório. Mais tarde, sua competência é 

deduzida e integrada a uma instituição. Uma vez que, em inglês, a palavra 

‗actor‘ (ator) se limita a humanos, utilizamos muitas vezes ‗actant‘ 

(atuante), termo tomado à semiótica, para incluir não-humanos na definição 

(LATOUR, 2001, p.346). 

 

 

Entre o natural e o artificial, vivemos num estado de constantes turbulências, 

potencializadas, em geral, entre a criação e a invenção, entre o natural e o ―não-natural‖, entre 

a moral e a ética. É uma era de grandes desafios (bio)tecnológicos presentes em ―processos de 

hibridação‖, que nos remetem a ―perspectivas inusitadas de ser sujeito e de viver em 

sociedade‖ (PEDRO; NOBRE, 2007, p. 224). 

Sob esta perspectiva que se apresenta num campo bastante fértil, a concepção de redes 

sócio técnicas ou coletivas, a princípio, ―recusa a separação a priori entre sociedade e 
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 Tradução da própria autora. 
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tecnologia, entre natureza e artifício, para pensar sobre os efeitos subjetivos e sociais que 

estas hibridações produzem‖ (PEDRO; NOBRE, 2007, p. 224).  

São efeitos, ou melhor dizendo, consequências, que talvez ainda estejam longe do 

alcance de uma simples suposição. A reprodução assistida já é uma técnica consolidada na 

sociedade. Surgiu na busca de satisfazer desejos, necessidades de alguém que pretende, anseia 

ou deseja ter um filho (ou mais). Sem dúvida, um grande avanço da ciência médica. Por outro 

lado, os efeitos ou consequências são imprevisíveis por vários motivos; um deles é o receio da 

comercialização indiscriminada, sem regulamentação de material genético; a falta de ética na 

busca de um filho ―perfeito‖, sem nenhum tipo de anomalia genética, que tenha características 

iguais (ou melhores) da pessoa que queira um filho.  

Além disso, embora a técnica se mostre bastante avançada, ainda não está 

aperfeiçoada; seus resultados podem não ser satisfatórios, isto é, eficazes. Um possível 

cenário disto seria o caso de uma mulher ou homem diagnosticados inférteis/estéreis 

procurarem uma clínica de reprodução assistida, onde escolheriam as características desejadas 

de seu filho ou filha. Depois, buscariam alguém para ser útero de substituição sem medir as 

consequências e os efeitos desse ato. As implicações podem ser inesperadas, por exemplo, 

quando as características genéticas não corresponderem às expectativas das mulheres que 

pretendem ter um filho, ou quando a mulher que cedeu o útero (possa) quebrar o acordo, ou 

mesmo o contrato de útero de substituição. Ou ainda, se o feto apresentar alguma deformidade 

e os possíveis pais rejeitarem a criança.  

Uma reportagem exibida no Programa ―Saia Justa‖ pela GNT, no dia 18 de outubro de 

2015, mostra claramente uma de tantas implicações: um casal de mulheres americanas, 

Jennifer Cramblett e Amanda Zinkon, loiras, desejavam um filho. Procuraram uma clínica de 

fertilização e escolheram as características (branca, de olhos azuis e cabelos loiros), 

compatíveis com as características das ―mães‖. Uma delas deu à luz à criança, que nasceu 

―mestiça‖. Agora, estão processando a clínica onde foi feita a inseminação artificial. Segundo 

consta na reportagem, o frasco do doador era o de número 380 (parece ter havido um engano 

por parte da clínica). As mães alegam amar a criança (Payton), hoje com três anos de idade, 

mas ainda assim estão processando a clínica. Outra polêmica, segundo as mães, é que a 

criança está sofrendo preconceito racial e intolerância na cidade de Uniontown, EUA, onde 

vivem e onde a grande maioria da população é branca. Em primeira instância, as mães 

perderam a causa na justiça, mas ainda podem recorrer na Suprema Corte Americana
16

. 
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 Esta matéria está veiculada em vários sites: G1, R7, Facebook, entre outros. 
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Como, então, resolver essas e outras questões, não apenas médicas, jurídicas, mas 

principalmente éticas? Afinal, tratam-se de vidas, de seres humanos. Talvez, por isso Latour 

afirma que ―[...] o que é uma propriedade da técnica é esse caráter imprevisto dos fins‖ 

(LATOUR, 1996, p. 165). A partir desta ideia de Latour, podemos pensar em como as 

técnicas de RA e a prática do útero de substituição possuem um caráter imprevisto ao serem 

usadas por diversos atores em distintas redes. 

Segundo Nobre, usualmente, a técnica tem sido entendida como um instrumento 

comum, criada como um caminho para que se obtenha um fim. “A humanidade, dotada de 

uma condição de ação, seria a causa da técnica, não podendo esta se auto-produzir – segundo 

Aristóteles, apenas os entes naturais teriam tal possibilidade” (BRUNO apud NOBRE, 2009, 

p. 13). Então, o humano seria o “o criador” da técnica e, portanto, a determinaria. Aliás, como 

o próprio Latour diz: “os humanos estão muito imiscuídos com as técnicas para serem 

dominados por elas” (LATOUR, 1996, p. 164). 

Latour aponta diferentes técnicas (ou diferentes objetos) que fazem parte da vida 

cotidiana que, para ele, representam mais do que objetos, mas grande fração de humanidade. 

Cita como exemplo o caso de quebra-molas (“tartarugas”), normalmente colocados em frente 

às escolas obrigando os motoristas a reduzirem a velocidade. 

 

Pode-se considerar que esse obstáculo age com brutalidade, mas o que é 

interessante é comparar a desaceleração assim obtida com a mesma ação, 

provocada, desta vez, por um aviso que supõe o respeito do direito. Neste 

último caso, a pessoa pára não porque é forçada por um diminuidor de 

velocidade, mas porque está escrito: ‗Devagar, crianças‘ (LATOUR, 1996, 

p. 160-161). 

 

Segundo ele, olhando de fora, são dois comportamentos estritamente análogos, pois 

existe uma equivalência entre o Direito e o senso moral do motorista. Ele para, não pelo senso 

de responsabilidade moral, mas porque instintivamente sabe que se ultrapassar esse obstáculo 

com velocidade e brutalidade a tendência será distribuir os amortecedores do veículo. Então, 

reduz a velocidade no intuito de protegê-los.  

Um dos princípios éticos, nesse caso, seria a responsabilidade, ou o princípio da 

responsabilidade. Deveria o homem ter consciência ética de que aquele instrumento (as 

tartarugas) está posto naquele local com a finalidade de proteger vidas humanas, e não para 

proteção de um bem material. 

Pessini e Barchifontaine, discorrendo sobre a ética da responsabilidade em Hans 

Jonas, dizem que: 
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Para que haja responsabilidade, é preciso existir um sujeito consciente. 

Ocorre que o imperativo tecnológico elimina a consciência, elimina o 

sujeito, elimina a liberdade em proveito de um determinismo. A 

hiperespecialização das ciências mutila e desloca a noção de homem. [...] A 

responsabilidade é, portanto, na ética, a articulação entre duas realidades, 

uma subjetiva e outra objetiva. É forjada por essa fusão entre o sujeito e a 

ação. Ao mesmo tempo há também um aspecto de descoberta que se revela 

na ação propriamente dita e em suas consequências. A ordem ética está 

presente não como realidade visível, mas como um apelo previdente que 

pede calma, prudência e equilíbrio (PESSINI; BARCHIFONTAINE, 2014, 

p. 230 e 236).  

 

É o que Hans Jonas classifica de ―Princípio da Responsabilidade‖. Para ―ser é 

necessário existir, e para existir é necessário viver e ter deveres, porém, [...] somente uma 

ética fundada na amplitude do ser
17

 pode ter significado‖ (JONAS, 2006, p. 17). Portanto, os 

seres humanos têm capacidade de discernimento, liberdade para agir com responsabilidade 

diante de atos praticados.  

As tecnologias modernas, mais precisamente a biotecnologia, que envolvem 

experimentos e técnicas já consolidadas como as de reprodução humana, são ponto de partida 

para o pensamento moral e filosófico. Isso devido às alterações provocadas, ou mesmo 

impingidas, pelas novas tecnologias ao homem no seu modo de agir, e as limitações que a 

ética tenta impor e até mesmo lidar com as novas realidades (FARIAS JÚNIOR, 2013).  

No entanto, segundo Jonas (2005, p. 349), ―o mais importante que devemos 

reconhecer, é a realidade transformadora do homem e seu trato com o mundo, incluindo a 

ameaça de sua existência futura‖. Vivemos numa sociedade que se transforma e é, ao mesmo 

tempo, transformadora. O homem, diante das técnicas, deve se colocar sabendo como e 

quando lidar com essas transformações numa perspectiva de que sua existência pode estar 

ameaçada, caso não haja limitador para o avanço indiscriminado, antiético, irresponsável e, 

até mesmo desumano de novas tecnologias, principalmente, quando envolve diretamente os 

seres humanos. 

Sobre esse avanço tecnológico, Schor relata que: 

 

Ao mesmo tempo em que esse padrão de entendimento científico aprofunda 

o conhecimento do funcionamento da natureza e das relações sociais 

estabelecidas, proporciona também o desenvolvimento tecnológico que 

viabiliza o controle sobre a própria natureza e a mudança dessas relações. 

São as crises ambientais de causa ‗natural‘ ou antrópica (o tsunami e as 

mudanças ambientais globais, por exemplo) e a intervenção no código 

genético que geram questionamentos e demandas à ciência e ao 

desenvolvimento tecnológico, ambos constitutivos do mundo moderno. As 

dificuldades de explicação e controle da natureza são pontos-chave na 
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 Do ser humano. Na sua complexidade, na ética e na moral. 
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dinâmica histórica da constituição da ciência, como padrão de entendimento 

(SCHOR, 2007, p. 339).  

 

E, explica ainda que, para Latour (1997), 

 
[...] o fato de a ciência explicar as experiências da vida e, ao mesmo tempo, 

proporcionar um desenvolvimento tecnológico, é que viabiliza o 

entendimento e o controle sobre a natureza, que dá força – teórica e política - 

a esse padrão de racionalidade. Essa força deriva, também, do mito da 

autonomia da ciência e sua imparcialidade, que é constitutivo da sociedade 

moderna (SCHOR, 2007, p. 342). 

 

De acordo com André Luis de Oliveira Mendonça, ―Latour afirma que os Science 

Studies demonstraram, cabalmente, que o projeto da modernidade
18

 jamais foi concretizado, 

pois ciência e política/sociedade sempre estiveram misturados‖ (MENDONÇA, 2008, p. 81).  

Isso nos remete ao realismo de Latour, ou seja, à ciência ligada ao fazer da atividade 

científica, que segundo Mendonça: 

 
O realismo de Latour ostenta-se realista porque ‗sabe‘ que o real da ciência 

é construído no laboratório. Aquilo que, normalmente, a tradição 

epistemológica acredita como sendo excludente, Latour reúne como um par 

inseparável: se é real é fabricado, ou, o que dá no mesmo, se é fabricado é 

real (MENDONÇA, 2008, p. 79). 

 

Podemos inserir, neste contexto, a definição de humano, segundo Latour, onde esse é 

visto como uma coisa frágil e maleável, assemelhado à manteiga ou mel, que seria necessário 

proteger da objetivação. Enquanto sobre os objetos técnicos, pensa-se terem uma eficácia 

ainda mais forte e um proveito ainda maior, porque estão protegidos da paixão, da 

subjetividade ou dos interesses sociais. Pensando assim, é preciso proteger os humanos e 

vigiá-los como o leite no fogo, já os objetos técnicos é preciso protegê-los da dominação 

pelos interesses políticos (LATOUR, 1996). 

Segundo Bruno Latour, se pensarmos desta forma, ou seja, o humano separado da 

técnica, estaremos cometendo dois erros ao mesmo tempo, pois se partirmos do entendimento 
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 Nesse sentido, entendemos que o Projeto da modernidade, ocorrido entre os séculos XV e XVIII, que tem seu 

ápice durante o Iluminismo, defendia que a razão prevaleceria como guia. A ciência seria sua única porta-voz, 

que procuraria dominar a natureza, e alcançar a verdade através da utilização de um método universal, a-

histórico, neutro e objetivo. Em resumo, durante a modernidade, a ciência foi tomada como modelo de 

racionalidade. Atualmente, a partir das transformações trazidas pela nova filosofia da ciência e pelos Science 

Studies, temos uma nova desconstrução desta visão ―tradicional‖ em ciência. Há uma ideia de uma pluralidade 

metodológica; não há distinção entre descoberta e justificação; a ciência é socialmente produzida 

(contextualizada sócio historicamente); não há neutralidade e a objetividade é alcançada através do debate entre 

pares. Um mesmo dado pode ter várias interpretações (VIDEIRA, 2005). 
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de que não seria fácil juntá-los, eles não terão nenhuma relação entre si: ―haverá, de um lado, 

um homúnculo sujeito de direito e, do outro, um monstro à Frankenstein, uma espécie de 

coisa horrível que é exatamente um objeto‖. Então, tudo o que havia entre os dois sumirá, à 

medida que vivemos, de fato, nesse espaço, ou seja, entre essas próteses intermediárias – entre 

o humano e o ―não-humano‖. Para ele, não existe abismo (LATOUR, 1996, p. 156).  

E, referindo-se às novas tecnologias, diz que: 

 
A glorificação da ciência e da técnica deu lugar ao mito da destruição do 

homem por um sistema técnico tornado autônomo e que produz seus 

próprios fins [...] e é igualmente verdade que existe uma pesquisa dos fins 

dos dispositivos técnicos, mas esse não é um sistema autônomo no qual os 

humanos seriam, de certo modo, dominados pelas técnicas. Aliás, os 

humanos estão muito imiscuídos com as técnicas para serem dominados por 

elas (LATOUR, 1996, p. 164). 

 

Em outras palavras, o homem está tão envolvido com as técnicas que seria impossível 

ser dominado por elas. Senão, deveríamos pensar o que é humano e o que não o é. Em meio a 

essa complexidade entre o humano (o homem) e o não-humano (técnicas), o avanço das 

tecnologias científicas trouxe, entre tantos questionamentos, um sobre as técnicas de 

reprodução assistida (LEITE, 1995). Por conseguinte, nos remete à separação entre gestação e 

maternidade e, com isso, à possibilidade de pensarmos se a maternidade é algo natural ou 

social, como veremos no próximo item. 

 

2.2 Maternidade: Natural ou Social? 

 

Antes do advento das técnicas de reprodução assistida, basicamente existiam apenas 

duas formas de maternidade reconhecidas pela sociedade ocidental: a mãe biológica, aquela 

que suportava a gravidez e dava à luz; e a mãe social, a que criava. Exceto para a adoção, 

quando a mãe não genitora desempenhava o papel de mãe social (educadora). No entanto, a 

mãe biológica também era tida como mãe social, aquela que educa, cuida e dá carinho 

(WILLIAMS-JONES, 2002). A maternidade é algo complexo de se definir, dada a sua 

ambiguidade e a imbricação entre natural e social, principalmente com a utilização das 

técnicas conceptivas nos últimos tempos.  

Atualmente, com o uso das técnicas de reprodução humana assistida, ―a criança pode 

ter três mães (genética, uterina e social) e dois pais (genético e social) e até três na medida em 

que a mídia entronizou o médico desde o nascimento de Louise Brown‖ (LE BRETON, 2013, 

p. 68).  
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Luna, ao se referir às técnicas de reprodução assistida, entende que:  

 

Assim como a paternidade depende do reconhecimento de uma relação 

social para ser estabelecida – pai é o marido da mulher que pariu – no 

contexto dessas novas práticas propiciadas pela reprodução assistida, a 

maternidade também dependeria do reconhecimento da relação entre a mãe 

social, idealizadora da gestação e a mãe substituta que gestou em favor da 

primeira (LUNA, 2002, p. 241). 

 

Nesse cenário, segundo Martinez e Mucheroni (2006), atualmente, o ser humano está 

tão envolvido com novas tecnologias que vislumbra a possibilidade de transformar a própria 

realidade, sempre e quantas vezes forem possíveis para suprir seus próprios interesses, sem, 

no entanto, considerar, quais os meios a serem utilizados. 

É o caso, em muitas situações da reprodução assistida, quando mulheres inférteis, ou 

por outro motivo qualquer, buscam satisfazer o desejo de ser mãe através desta técnica 

(diretamente) ou por outros meios, como um útero substituto, seja por um ente da própria 

família (mãe, irmã, por exemplo), ou por mulheres nunca vistas, que estão fora do seu 

convívio diário. Talvez, aqui possamos nos referir à ―ferramenta como um prolongamento da 

mão‖, ou seja, a uma interação entre humano e não-humano, quando Latour (1996, p. 159) diz 

que ―a ferramenta prolongando efetivamente o órgão e a sociedade prolongando o corpo‖ [...].  

Quando a infertilidade é um problema para várias mulheres e homens, os mesmos 

recorrem para as técnicas de reprodução assistida, independentemente de onde e como vão 

satisfazer seus desejos. Podemos dizer que essa prática (por analogia) é um ―prolongamento 

da mão‖ dos técnicos geneticistas, dos médicos especialistas em reprodução humana, 

cientistas e pesquisadores da área.  

No entanto, necessário se faz observar que a relação ética com o próximo não pode se 

resumir num vínculo técnico, pois, neste caso, ―aquela relação desaparece como tal‖ 

(OTERO, 1999, p. 14). É preciso que haja uma identidade entre os sujeitos nesta relação, pois 

exige que os grandes princípios e valores morais sejam articulados, no âmbito de uma 

situação complexa e concreta. Seria um agir moral situado nas exigências éticas e nos 

contextos culturais. Isto porque a situação a ser analisada ―não é tanto saber se, com o 

embrião humano, estamos lidando ou não com a espécie humana – pois isso é evidente –, mas 

nos perguntarmos se estamos lidando com um humano mais que com algo de humano‖ 

(BOURGUET, 2002, p. 15). 

Neste sentido, diferentes áreas do conhecimento têm se preocupado com esta questão 

ética, entre elas, a Filosofia da Técnica, que, segundo Bruno Latour, 
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Toda a filosofia da técnica tem se preocupado com esse desvio. Pense na 

tecnologia como esforço congelado. Considere a própria natureza do 

investimento: um curso regular de ação é suspenso, um desvio por vários 

tipos de atuantes é iniciado e o retorno é um novo híbrido que transfere atos 

passados para o presente, permitindo a seus muitos investidores desaparecer 

sem deixar de estarem presentes (LATOUR, 2001, p. 217). 

 

Nobre (2009, p. 12) explica que Latour sustenta ser ―a dicotomia 

humanidade/natureza, fruto de um ordenamento que se pretende ‗natural‘, e que acaba por 

encobrir uma amarração entre natureza e sociedade, própria da hibridação‖. Ainda segundo o 

autor, nesse caso, hibridar significa alterar os mundos humano e o ―não-humano‖, 

simultaneamente. No entanto, como o ponto de vista moderno ora se situa no lugar das 

humanidades, ora no lugar da natureza, não enxergam a hibridação que acontece ao mesmo 

tempo. Então, os híbridos instáveis acabam sendo proliferados, gradativamente
19

. 

Isto nos remete a uma maternidade/paternidade híbrida, construída pelas ―mãos‖ da 

técnica, a partir dos desejos humanos, mas na qual não conseguimos distinguir o humano do 

não-humano, o natural do fabricado. É o que nos aponta para a necessidade de reformulação 

da noção de maternidade e família. Talvez, por isso pode o útero de substituição ser 

considerado um híbrido. 

Aparentemente a noção de maternidade inclui não somente a função reprodutiva, 

como também a função social e educacional, fatores esses associados a cada um que visa a 

relação parental com a criança. A ideia de ser mãe e a formação do conceito de maternidade 

precedem o ser uma mãe: ―a maternidade não deve ser reduzida apenas à experiência da 

reprodução, a sua dimensão ginecológica; que inclui toda a vida de uma mulher‖
20

 (BOYKO, 

2011, p. 15).  

De acordo com Pereira: 

 
[...] destacamos a mulher que guarda em si a especial prerrogativa da 

maternidade, a qual, no entanto, desde criança é desconsiderada em suas 

necessidades e direitos; na família ou fora dela, a mulher deve exercer seu 

papel primordial de realização como cidadã e membro da comunidade, sem 

excluir suas funções familiares. Sua discriminação viola princípios de 

igualdade de direitos e respeito à dignidade humana. [...]. Assumí-la como 

pessoa produtiva, cujo trabalho fora de casa interessa à família e à sociedade, 

se apresenta como uma realidade irreversível em um novo contexto de final 

de século. [...]. O protótipo do homem que vive para o trabalho, é esforçado 

                                                           
19

 Segundo Oliveira (2005, p. 57), ―Latour adverte que os híbridos são considerados comumente como misturas 

de formas puras. Dos híbridos, é comum a procura do que é proveniente dos sujeitos (ou da sociedade) e o que é 

proveniente dos objetos‖. 
20

 Tradução da própria autora. 
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e inteligente, mas incapaz de cuidar da casa, tem levado a sociedade a 

manter um modelo irreal, impedindo de revelar a situação paradoxal de um 

ser humano que possui também suas fragilidades e contradições e, 

sobretudo, outras potencialidades que bem se revelariam na harmonia da 

convivência familiar (PEREIRA, 2004, p. 206).  

 

Também, a forma como é vivenciada a maternidade vem se alterando em função das 

exigências e dos valores que dominam em uma determinada sociedade, num determinado 

momento. Exercer a maternidade vem sendo, cada vez mais, uma das opções na vida da 

mulher, o que leva a observar uma maior distância da relação direta entre maternidade e 

feminino, segundo Correia (1998).  

Muitas vezes, essa opção de ser mãe (ou não) caminha por outras vias, como já ter 

passado por insucessos de gravidez, uma impossibilidade de vivenciar a gravidez, que 

interrompe o processo da maternidade, ou mesmo pelo fato da incapacidade de engravidar, 

devido à infertilidade ou esterilidade; ou apenas porque a mulher quer exercer a maternidade, 

mas não quer engravidar.   

A disponibilidade das técnicas de reprodução medicamente assistidas, ainda com 

acesso dificultoso pelo seu elevado custo, tem sido um meio para satisfazer a vontade ou 

necessidade dos casais ou mulheres solteiras de terem filhos.  

Nesse sentido, Jussara Maria Leal de Meirelles discorda quanto ao uso da expressão 

―mãe substituta‖ ou outras que designam o mesmo sentido. Segundo ela, 

 
[...] na verdade, não se trata de mãe medicamente assistida, e sim de 

gestante, pois pode dar a entender, equivocadamente, que a gestante 

substituta será a futura mãe, o que nem sempre é verdade. Maternidade e 

gestação não tem o mesmo significado: maternidade é maternidade, já 

determinada; já a gestação é o estado físico gestacional. Portanto, quando 

falamos em gestação de substituição, tem uma razão de ser, porque estamos 

nos referindo à gestação, ainda não estamos determinando quem é a mãe 

(MEIRELLES, 2000, p. 144). 

 

 Mesmo não tendo legislação que regule tal procedimento (ou prática) no Brasil, na 

gestação de substituição, nascerão crianças através da reprodução humana medicamente 

assistida, e em caso de conflito de maternidade, na legislação comparada, o que tem enquanto 

entendimento é que a mãe é a que dá a luz à criança. Seguindo essa linha de raciocínio, o 

parto é que estabelece a legalidade da maternidade, como também a sua legitimidade, e não a 

transmissão de patrimônio genético (VELOSO, 1997).  

Por outro lado, há que se considerar a ideia de maternidade por útero de substituição 

ou demais denominações dadas, como ―barriga de aluguel‖, ―cessão temporária do útero‖, 
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entre outras. A maternidade por útero de substituição pode ser interpretada como a 

manifestação mais elevada do desejo de um casal de ter um filho que seja geneticamente 

ligado aos pais, ou a um deles. 

Este é o desejo de ter um filho a qualquer custo, onde noções linguísticas como 

―maternidade e paternidade‖, ―família‖ e ―filho e filha‖ são revisadas. No caso da 

maternidade substituível, não está absolutamente claro quem é a mãe da criança, como 

também se procriar é um direito ou um privilégio, e se a família é uma comunidade, que 

consiste em homens e mulheres que se juntaram por amor mútuo e vontade procriacional, ou 

uma ―associação‖, que permite que terceiros venham a ter determinadas relações com a 

família (doador de esperma ou de óvulos, útero de aluguel, etc)
21

 (BOYKO, 2011, p. 16). 

Ainda segundo Boyko, pode-se levantara questão da exploração do corpo humano e a 

possibilidade de seres humanos ainda não nascidos tornarem-se objetos de manipulação. O 

conceito de ―barriga de aluguel‖, para o autor, é o completo oposto do conceito de 

maternidade, tendo em vista que maternidade pressupõe, para ele, doar-se, enquanto ―barriga 

de aluguel‖ serve para satisfazer o desejo de ter, isto é, a um interesse específico. Determina-

se como maternidade quando há benefício para a criança, enquanto que a ―barriga de aluguel‖ 

aduz maior benefício para os pais. O pesquisador infere, pois, que uma nova vida surge 

através da maternidade natural, mas com a ―barriga de aluguel‖ faz-se uma tentativa de 

usurpar a autoridade sobre a vida
22

 (BOYKO, 2011). 

A maternidade não é um componente necessário do que se poderia definir como uma 

―vida boa‖ para a mulher. Se a maternidade for considerada um direito, então todas as 

tecnologias de reprodução assistida e o aluguel do útero são legítimos. Por outro lado, deve-se 

definir se a maternidade é uma escolha ou uma necessidade, pois, se for uma necessidade, 

então há um direito inegável de se ter um bebê; se não, é imprescindível justificar um desejo 

como sendo um direito
23

 (GIOVANNI, 2004).  

Boyko se mostra contrário às técnicas de reprodução medicamente assistida, por 

questões morais e éticas. Diz que, além dessas implicações, deve-se enfatizar que a 

maternidade por ―barriga de aluguel‖ causa uma divisão nas funções maternais e, como 

resultado, a criança pode ter duas mães biológicas: estas são questões polêmicas, e o que a 

biogenética realizou na área da procriação humana é inaceitável. Por esta razão, a decisão 

mais acertada que pode ser tomada nesta situação é tornar a doação de óvulos e o aluguel de 
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 Tradução da própria autora. 
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 Tradução da própria autora. 
23

 Tradução da própria autora. 
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útero como algo fora da lei, já que a aceitação de pelo menos um destes métodos derivará na 

existência de ―mães gêmeas‖, ―o que em si é a distorção da fertilidade natural e o triunfo do 

progresso artificial sobre os processos naturais‖
24

 (BOYKO, 2011, p. 17). 

Cumpre lembrar que a reprodução humana medicamente assistida pode ser realizada 

não apenas com uma, mas também com duas gestantes biológicas, como o exemplo citado por 

Zeno Veloso: ―a mãe que engravidou e pariu não tinha somente emprestado o útero para que 

se processasse a gravidez com material genético de outras pessoas. Ela tinha também vínculo 

genético com o embrião, sendo, portanto, mãe biológica‖ (VELOSO, 1997, p. 156). Nesse 

sentido, a mãe quase sempre é a biológica, então, nesse caso, o Direito tende na maioria dos 

casos pela maternidade biológica, após nascimento e, geralmente, esta filiação se prova por 

meio do registro de nascimento, onde consta o nome materno. Albertino Daniel de Melo ainda 

exemplifica que: 

 

[...] se o óvulo for transferido para fecundação e transplante de embrião de 

uma mulher a outra, haveria de se considerar mãe jurídica a que forneceu o 

óvulo ou a gestante? Na verdade, haveria duplicidade de mães biológicas, 

pois, a gestação faz parte da evolução biológica do embrião; a legislação que 

admitisse fecundação heteróloga haveria de optar. Se a opção recaísse na 

gestante, ficaria prejudicado o eventual interesse do filho de perquirir a sua 

gênese materna (MELO, 2000, p. 10). 

 

A mãe geralmente é determinada pelo parto ou pensando como Sérgio Ferraz, ―a mãe 

é sempre aquela que gerou o óvulo fecundado pelo sêmen‖. Para ele, a verdade biológica é 

inquestionável, pois o espermatozóide é uma presença plural, ou seja, podem ser milhões, 

podendo, além do mais, vir de mais de um doador, enquanto que o óvulo fecundado é uma 

realidade unitária e de origem conhecida, desde sempre (FERRAZ, 1991, p. 58). No entanto, 

o autor faz uma advertência de que, nos tempos atuais, quando o óvulo e o embrião são 

transplantados, a assertiva da maternidade deve ser adaptada às novas realidades 

possibilitadas pela técnica de reprodução assistida. 

Sob a perspectiva de diferentes manifestações do papel de mãe em civilizações 

distintas, é plausível entender que a maternidade também é uma atividade com múltiplas 

dimensões, segundo Kitzinger (1978), que envolve inclusive aspectos sociológicos, 

antropológicos e psicológicos. No campo da Psicologia, refletir sobre os aspectos 

psicológicos da maternidade, em tempos modernos, só alcança um sentido completo se o fizer 

de uma maneira enquadrada aos níveis: histórico, antropológico e social (CORREIA, 1998).  
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Para Leal: 

 
A maternidade tem como pano de fundo a dinâmica da sociedade num certo 

momento historicamente determinado. Inscreve-se, deste modo, em padrões 

de cultura nos quais concepções como ‗infância‘, ‗qualidade de vida‘, 

‗direitos e deveres dos cidadãos‘ têm uma importância primordial (LEAL, 

1990, p. 365). 

 

Falar de maternidade é refletir num outro conceito, o de gravidez. Comumente são 

tidos como sinônimos, mas ―traduzem duas realidades e vivências bem diferenciadas entre si, 

tecidas que são em imaginários diferentes‖ (LEAL, 1990, p. 365). 

Correia (1998) diz que a maternidade não equivale a um acontecimento biológico, mas 

a uma vivência insculpida numa dinâmica sócio histórica. Abrange prestação de cuidados e 

envolvimento afetivo, em proporções variáveis. O conceito de maternidade atualmente é 

compreendido de uma nova forma, a qual não obstante ainda se observa a ―lógica ancestral de 

que o feminino se cumpre no materno. Como se o materno não fosse uma possibilidade do 

feminino, mas o feminino ele mesmo‖ (LEAL, 1995, p. 3). 

São questões que se mostram de difícil solução, pois a maternidade quando concebida 

naturalmente faz parte da vida do ser humano, é tida a partir do ato sexual, entre marido e 

mulher (no caso do casamento), ou por casais que vivem em regime de união estável, já 

pacificada no ordenamento jurídico brasileiro. Mas causa polêmica quando a reprodução 

humana medicamente assistida é solicitada por casais do mesmo sexo, ou quando a pessoa 

opta por um útero de substituição. 

Todas essas questões se deparam com impasses filosóficos e jurídicos que permitem 

olhares distintos e, às vezes, acabam por levar à decisões equivocadas, sobretudo, no plano do 

Direito, agravadas pela falta de legislação específica (conforme veremos no Capítulo 3). 

Quanto a uma das várias implicações, tendo em vista a imbricação entre o natural e o 

fabricado, e a dificuldade de se estabelecer um novo conceito de maternidade a partir do útero 

de substituição, veremos, no próximo item, como fica a redefinição do conceito de família a 

partir desta nova prática. 

 

2.3 Famílias híbridas  

 

A família era sempre tida como um núcleo formado tradicionalmente por pai, mãe e 

filhos, a partir de um casamento formalizado perante as leis de Deus e dos homens. Era, 

portanto, um sistema oficial de casamento. Contudo, com tantas transformações ocorridas nas 
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sociedades, mundo afora, incluindo a sociedade brasileira, há atualmente diversas 

reconstruções ou novas configurações da noção de família e, principalmente, face à 

reprodução humana assistida (LÉVI-STRAUSS, 1972). 

A sociedade brasileira, como tantas outras, tem ganhado novos contornos, mais 

amadurecida e com o reconhecimento do Estado laico. Estas famílias de diferentes formações 

vêm aos poucos conquistando espaço no âmbito social, jurídico e ético. Não se pode negar a 

crescente liberdade e autonomia dos cidadãos que ganham destaque nos núcleos familiares, 

demonstrando que as famílias não mais se constituem apenas pelo casamento, e por isso existe 

uma gama de possibilidades (PEREIRA, 2012). 

Mesmo com o uso cada vez maior das técnicas de reprodução assistida, impulsionado 

pelo desejo de ter filhos e constituir uma família, se por casais convencionais (formados pelo 

casamento), por união homoafetiva ou outras formas, ―não se sabe direito para que se quer 

uma família, mas sabe-se que é quase obrigatório formar uma. Essa coerção está obviamente  

na biologia‖, ou seja, a necessidade de se ter filhos, ―nas regras sociais e na lembrança de 

cada um em relação aos tempos de criança, quando havia uma família protetora em volta‖ 

(SILVA, 2015, p. 254-255). No entanto, a grande diferença existente entre essa ―cadeia 

sempre repetida‖ e as novas concepções de família está nos detalhes, que estão geralmente, na 

figura do pai (quem é?), na figura da mãe (quem é?), ou quem são? Na verdade, o desejo de 

constituir uma família ainda existe, ―mas não, a família que os pais e avós constituíram‖ 

(MEIRELLES, 1992, p. 74).  

Para Sérvulo Augusto Figueira, psicólogo da Sociedade Brasileira de Psicanálise do 

Rio de Janeiro, ―o que existe é uma nova teia de estilos de convivência, unida por uma 

harmonia que, se não é absoluta, ao menos quebrou os rancores que existiam em situações 

semelhantes no passado‖. Acrescenta ainda que ―há novos arranjos alternativos de família, 

mas todos tendem incrivelmente para a estabilidade monogâmica‖ (FIGUEIRA, 1988, p. 35 

apud SILVA, 2015, p. 255). 

De acordo com Rodrigo da Cunha Pereira (2012, p. 10), a ―família não é um grupo 

natural, mas cultural‖. O autor, tomando por base as pesquisas de Jacques Lacan (1990), 

entende que não se constitui a família apenas por um homem, mulher e filhos, mas a partir de 

uma edificação psíquica, em que cada membro ocupa um lugar ou função do pai, da mãe, 

do(s) filho(s), sem que, necessariamente, haja um vínculo biológico. No entanto, pode 

acontecer de os pais biológicos terem dificuldade na formação da criança, ou mesmo não 

ocupar o lugar de pai e de mãe, figuras de suma importância na formação do indivíduo. 

A formação da família, no início do século passado, segundo Donizetti, 
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[...] era fundada exclusivamente no casamento, único conceito de família 

existente. Nessa época, a mulher e os filhos ocupavam uma posição de 

inferioridade no núcleo familiar, uma vez que deviam respeito e obediência 

ao marido e chefe da sociedade conjugal. Como desdobramento dessa 

concepção unívoca da família, o casamento tinha o condão de moralizar as 

relações sexuais entre homem e mulher, pois só por meio dessas é que era 

possível conceber filhos legítimos (DONIZETTI, 2007, p. 9). 

 

Ratificando essa concepção, a Igreja considerava o casamento como instituição 

consagrada designada à procriação. Por meio dele, as relações sexuais eram justificadas; 

todavia, fora, elas não poderiam existir, tampouco gerar filhos. O casamento era tido como 

instituição indissolúvel e monogâmica. Outras formas de união, denominadas de 

extramatrimoniais, davam origem a filhos ―ilegítimos‖ e eram menosprezadas tanto pela 

Igreja, quanto pelo ordenamento jurídico brasileiro (DONIZETTI, 2007). 

Friedrich Engels (1997) diz que as pessoas se organizam a partir do estado selvagem, 

transitando pelas barbáries e pela civilização. No estado selvagem, os homens colhiam os 

produtos da natureza que já estavam prontos para serem consumidos. Nesse estágio, é 

identificado o arco e flecha e, em decorrência, a caça, com iniciação da linguagem; no estado 

da barbárie, é conhecida a cerâmica, a agricultura, o adestramento de animais e fomentada a 

produção da natureza por meio do trabalho humano; no estado da civilização, o homem 

continua elaborando os produtos da natureza, mas parte para o trabalho da indústria e da arte. 

L. H. Morgan (1871) citado por Friedrich Engels (1997), ao tratar da teoria matriarcal, 

concluiu que existiu uma época primitiva em que imperava, no seio da tribo, o comércio 

sexual promíscuo, de maneira que cada mulher pertencia igualmente a todos os homens e cada 

homem a todas as mulheres, passando a se formar a união por grupos, até chegar à exclusão 

dos filhos do congresso sexual recíproco e, em momento posterior, à exclusão da relação 

sexual entre irmãos, o que era muito comum. 

O termo família, para o antropólogo Lévi-Strauss, 

 
[...] é usado para definir um grupo social originado no casamento, 

constituído por marido, esposa e pelos filhos provenientes de sua união e 

seus membros estarem unidos por laços legais, direitos e obrigações 

econômicas, religiosas e outras, com uma variedade de sentimentos 

psicológicos, tais como amor, afeto, respeito e medo (LÉVI-STRAUSS, 

1972, p. 73). 

 

Segundo Borsa e Feil, tomando por base a definição clássica de Jelin (2005), ―a 

família é definida como instituição social que regula, canaliza e confere significado social e 
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cultural‖ a estas necessidades (substrato biológico ligado à sexualidade e procriação). 

Podemos perceber que diante de tantas tentativas de dar uma unidade conceitual à família, 

observamos que não há um conceito unívoco (BORSA; FEIL, 2008, p. 2-3). 

A sociedade, com o passar dos anos, foi se modificando e o mesmo ocorreu com o 

conceito e a configuração de família, que foi assumindo outras formas, maneiras de se 

constituir além do convencional, pois antes a família só poderia ser constituída por homem, 

mulher e filhos através do casamento civil e religioso. 

Hodiernamente, os princípios constitucionais relativos à família estão previstos no 

artigo 226 da Constituição Federal brasileira. As principais modificações decorrentes de tais 

princípios foram a admissão da pluralidade de famílias, ou seja, a união estável e família 

monoparental, as quais passaram a ter também proteção do Estado. Assim, a igualdade entre 

os cônjuges, a direção da família passou a ser exercida por ambos os cônjuges em igualdade 

de condições; e, por fim, a igualdade entre filhos, advindos ou não do casamento, biológicos 

ou resultantes de adoção (FARIAS; ROSENVALD, 2015).  

Por força dos parágrafos 3º e 4º do artigo 226 da CRFB/88, a família passou a ser tanto 

aquela constituída pelo casamento, quanto pela união estável ou ainda por um dos genitores e 

sua prole. Assim, o casamento deixou de ser a única forma de constituição de família. ―O 

casamento perdeu a exclusividade, mas não a proteção. Continua merecedor da especial 

proteção do Estado, como uma das formas possíveis para a constituição de uma entidade 

familiar, através de uma união formal, solene, entre pessoas humanas‖ (FARIAS; 

ROSENVALD, 2015, p. 141). 

As famílias monoparentais foram reconhecidas pelos constituintes brasileiros como 

um fato social de grande importância, principalmente as que habitam nos grandes centros 

urbanos. Este núcleo familiar pode ser formado por pessoas solteiras, que moram sozinhas, 

divorciados/separados judicialmente entre outros, que vivem com seu(s) filho(s) sem a 

companhia de um parceiro(a) afetivo(a). Farias e Rosenvald citam, como exemplo, ―a mãe 

solteira que vive com a sua filha ou mesmo de um pai viúvo que se mantém com a sua prole‖ 

(FARIAS; ROSENVALD, 2015, p. 74). 

Segundo Pereira:  

A monoparentalidade decorre da própria ‗liberdade dos sujeitos de 

escolherem sua relação amorosa‘, o que sintoniza o seu reconhecimento 

enquanto família com as próprias garantias constitucionais. [...] o 

reconhecimento da monoparentalidade no Direito das Famílias traz como 

consequência inexorável a admissibilidade da homoparentalidade, uma vez 

que uma família monoparental pode ser formada por duas pessoas do mesmo 
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sexo. Rompe-se, desse modo, um caráter estritamente heterossexual da 

família (PEREIRA, 1997, p. 53). 

 

Partindo de uma concepção psicanalítica de família, Farias e Rosenvald (2015) 

entendem que não é difícil destacar que as entidades monoparentais possuem as mesmas 

características de uma família convencional, na medida em que os seus integrantes 

desempenham suas respectivas funções no grupo, da mesma maneira como ocorre em um 

grupamento constituído pelo casamento ou pela união estável. Por isso, como já disse Villela, 

―família não é apenas o conjunto de pessoas onde uma dualidade de cônjuges ou de pais esteja 

configurada, senão também qualquer expressão grupal articulada por uma relação de 

descendência‖ (VILLELA, 1994, p. 642). 

Incluímos aqui a família homoafetiva que até bem pouco tempo atrás se discutia, 

principalmente no ordenamento jurídico brasileiro, se esse tipo de união poderia ser 

enquadrado como entidade familiar. Tal ideia, ou seja, o conceito de família homoafetiva, 

passou a ser perfeitamente possível a partir da decisão
25

 do Supremo Tribunal Federal (STF), 

proferida em 05 de maio de 2011, quando houve o julgamento da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADIn) nº 4.277, a qual foi proposta pela Procuradoria Geral da 

República e a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 132, 

respectivamente, indicada pelo então governador do Estado do Rio de Janeiro.  

Vale destacar que antes desta decisão histórica do STF, grande parte da doutrina, 

possivelmente a majoritária, insistia que as uniões homossexuais (homoafetivas) eram 

puramente obrigacionais, caracterizando-as como meras sociedades de fato, produzindo 

efeitos somente patrimoniais. Mesmo que aos olhos da sociedade esse tipo de família comece 

a ser visto com certa naturalidade, a matéria ainda exige um debate, tanto jurídico quanto 

envolvendo a sociedade. Como argumentam Farias e Rosenvald, esse tipo de união é 

sustentada ―nos valores constitucionais e caracterizada como uma realidade presente, 

antecedendo, sucedendo e transcendendo o fenômeno exclusivamente biológico, a família 

                                                           
25

 O referido julgamento se deu no STF em conjunto, tendo vários votos favoráveis na sessão e que, por 

analogia, decidiu a Suprema Corte que a união entre pessoas do mesmo sexo deveria ser reconhecida e ter 

proteção constitucional. Como não há lei no ordenamento jurídico que trate deste tipo de união, o entendimento 

majoritário se deu pela análise e interpretação extensiva do §3º do art. 226 da CRFB, como uma ―união 

homoafetiva estável‖. Posicionou-se o STF dizendo que ―diante de outra forma de entidade familiar, um quarto 

gênero, não previsto no rol encartado no art. 226 da Carta Magna‖, [...] ―diante da necessidade de dar se 

concreção aos princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade, da liberdade, da preservação da 

intimidade e da não-discriminação por orientação sexual aplicáveis às situações sob análise‖ (BRASIL, 2011, p. 

7). A Suprema Corte entendeu e reafirmou em sua decisão que tal reconhecimento se deve, entre tantas 

justificativas e alegações, ao fato de ―que as uniões homoafetivas não são proibidas no ordenamento jurídico 

brasileiro‖, necessitando, portanto, serem reconhecidas, pois, ex facto oritur jus, ou seja, ―o direito nasce do 

fato‖ (BRASIL, 2011, p. 8). 
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ganhou uma dimensão mais ampla, espelhando a busca da realização pessoal de seus 

membros‖ (FARIAS; ROSENVALD, 2015, p. 63). 

Considerando a proteção dada pela CRFB/88 não só ao casamento, como também à 

união estável, e assumindo conceitualmente novos modelos de família, então a união 

homoafetiva também é merecedora dessa proteção como núcleo familiar.  

Com relação à convivência dos filhos com os pais (seja um dos dois – pai ou mãe), 

vale destacar que o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) quando regulamentou o 

direito de convivência familiar ou comunitária primou pela proteção integral da criança e do 

adolescente. 

A família assume espaço importante para a realização dos direitos fundamentais 

infanto-juvenis. No entanto, situações que representam ameaças à vida e violação à 

integridade dos filhos não podem ser decididas apenas no âmbito familiar, por isso é dado ao 

Poder Público a competência de intervir e mesmo de ajudar a família a cumprir seus deveres e 

a exercer os seus direitos. 

Sendo assim, ressaltamos os avanços no conceito família contidos no Código Civil 

brasileiro, novas formas de constituição familiar, núcleos familiares, como por exemplo, a 

união estável, as famílias monoparentais, homoafetivas, que refletem efetiva conquista nos 

rumos do reconhecimento de novos núcleos de relações de afeto e proteção, gerando, 

inclusive, direitos patrimoniais, segundo entendimento de Tânia da Silva Pereira (2004). 

Entretanto, não se pode considerar a família, mesmo que hodiernamente, como um 

núcleo abstrato de pessoas; todos que a compõem têm suas necessidades próprias, seus 

universos de desenvolvimento, problemas e realizações. Mas, se o objetivo maior é evitar o 

abandono das crianças, adolescentes e jovens, mesmo que dentro do próprio lar, não se pode 

negar que o crescer longe da família deixa marcas indeléveis e definitivas. Segundo Johnson 

(1997, p. 107), família é uma instituição social; é caracterizada por suas funções sociais, 

como: ―reproduzir e socializar os jovens, regular o comportamento social, agir como grande 

centro de trabalho produtivo, proteger os filhos e proporcionar apoio emocional aos adultos, 

servindo como origem de status atribuído, como etnicidade e raça.‖ Mesmo que a forma das 

instituições familiares sofra alteração em uma sociedade ou em determinado período, as 

funções básicas da família se mostram, praticamente, de forma constantes e quase universais. 

Quanto à concepção da família no que tange às tecnologias de reprodução conceptivas, 

essas já se tornaram comuns nas sociedades em geral: casais formados por casamentos 

convencionais ou por monoparentalidade, ou ainda por homoafetividade, inférteis ou não, 

homens e mulheres solteiras que desejam simplesmente ter filhos recorrem a essas técnicas.  
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São recentes as possibilidades das diversas formas de constituir família, vínculos e 

efeitos arraigados na subjetivação dos membros. Em outras palavras, as famílias ou os novos 

núcleos familiares não se prendem mais às formalidades do passado (casamento civil e 

religioso). Nesse contexto, existem alguns princípios que devem ser respeitados, dentre eles o 

da autonomia privada, assim como o da dignidade da pessoa humana, pilar de todos os 

princípios constitucionais. São arranjos muitas vezes surpreendentes, como casais do mesmo 

sexo que divulgam nas redes sociais seus desejos e conquistas em relação à maternidade e à 

paternidade, e como alguns outros casos mencionados no item anterior.  

Os relacionamentos humanos na contemporaneidade geralmente se configuram de 

forma efêmera, o que nos leva a pensar sobre o futuro de um novo ser que veio (ou vem) ao 

mundo. De acordo com Cunha, Bauman (2003) entende que: ―assim, a sociedade 

contemporânea enfrenta um paradoxo. A fragilidade do laço e o sentimento de insegurança 

inspiram um conflitante desejo de tornar o laço intenso e, ao mesmo tempo, deixá-lo 

desprendido‖ (CUNHA, 2009, p. 1).  

Então, no caso de uma criança gerada em útero de substituição, como será sua criação, 

sua educação, seus laços familiares? Quem são seus pais? Onde buscar respostas sobre sua 

origem? ―Eu tenho duas mães‖ ou ―Eu tenho dois pais‖. Não são divagações, são casos reais e 

muito recentes, inclusive no Brasil, como o caso do casal homossexual da cidade de 

Governador Valadares, estado de Minas Gerais que tem três filhos, duas gêmeas e um 

menino, gerados por útero substituto na Tailândia. Um desejo satisfeito que demanda 

cuidados redobrados, pois essas crianças vão frequentar escolas, clubes, ter vida normal. 

Sofrerão algum tipo de preconceito? Como será seu desenvolvimento cognitivo, psíquico? 

Além disso, não se pode desprezar uma preocupação latente: a origem dessas crianças.  

 
Desta forma, no contexto social contemporâneo, múltiplos arranjos 

conjugais, dos mais tradicionais aos mais modernos, se constroem, se 

desconstroem e se reconstroem, em seguida, num ritmo acelerado. [...] nos 

defrontamos com o sofrimento dos cônjuges decorrente da ambivalência, e 

com as dificuldades encontradas por eles face às demandas paradoxais da 

vivência da conjugalidade hoje (CUNHA, 2009, p. 2).  

 

Mesmo com toda a evolução e transformações ocorridas nas sociedades 

contemporâneas, a família ainda é considerada um dos principais agentes, talvez o mais 

importante e fundamental, de socialização e de reprodução de valores e padrões culturais e 

morais dos indivíduos, pois é nesse núcleo que as relações se desenvolvem e orientam as 

diversas práticas familiares e sociais.  
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Segundo Cunha, Giddens (1993) entende que ―o compromisso e a história 

compartilhada devem proporcionar algum tipo de garantia aos parceiros de que a relação será 

mantida por um período indefinido‖ (CUNHA, 2009, p. 1). 

Importa dizer que no final da década de 60 e início da década de 70, a condição moral 

e religiosa da expressão ―casamento‖, advinda desde a idade medieval foi perdendo forças e 

ganhando novos contornos, pois já não era mais o principal fator para a formação de uma 

família no século XXI. A partir da Constituição de 1988, o conceito de família sofreu 

modificações, bem como alterações no Código Civil que acompanharam os novos modelos de 

família, mudanças de hábitos e costumes, como também, a nível jurídico, trouxeram uma 

―padronização‖ das leis vigentes. Vale ressaltarmos que nas Constituições anteriores e no 

Código Civil de 1916, a família (conceitual e legalmente) era formada exclusivamente pelo 

casamento, compondo, pois, o centro do Direito de Família.  

O casamento religioso e civil, ou seja, a união conjugal encontra-se cada vez mais rara 

na atualidade, tornando-se dispensável a partir da promulgação da CRFB/88, que reconhece e 

tutela todas as formas de laços familiares. Isso devido às profundas mudanças quanto à sua 

natureza, composição, forma e concepção nos últimos tempos. Também se deve à grande 

diversidade de modelos de família. Nesse sentido, face à pluralidade das novas formações 

familiares, embora sejam protegidas pela CRFB/88, ainda despertam discussões e 

controvérsias além das implicações jurídicas, filosóficas, éticas, como as religiosas, algumas 

das quais serão discutidas adiante. 

Como pudemos notar anteriormente, sobretudo a partir das ideias de Latour, há uma 

imbricação entre natureza e sociedade, tornando-se muito complicado estabelecer seus 

respectivos limites, onde uma se inicia e a outra termina. Um exemplo disto é a noção de 

família que, tradicionalmente, pode ser associada ao pai, mãe e filhos. No entanto, é notório 

que não há um consenso de maternidade; o que há são novos modelos (arranjos) de família 

que deixa a maternidade sem um conceito estabelecido, como no caso do útero de 

substituição, onde a maternidade fica complicada de ser determinada, pois dependerá do 

ponto de vista adotado (biológico ou social?).  

Embora arranjos parentais substitutos estejam se espalhando por todo o mundo, tais 

acordos aparentemente continuam a ser a exceção e não a regra, conforme alega Tong. Para a 

autora, 

 

Grande parte das pessoas prefere não envolver terceiros em suas tentativas 

de procriar, e a maioria não tem recursos financeiros para custear as 
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gestações em útero de substituição (por ser de alto custo). Ainda assim, a 

existência e o uso de meios de gestação sub-rogada, ou por útero de 

substituição, pode conduzir a sociedade a levantar questões substanciais 

sobre a natureza da paternidade/maternidade. O que faz de um pai o 

verdadeiro pai de uma criança? E de uma mãe? O fato de que ela ou ele ser 

geneticamente relacionado com a criança? O fato de que ela ou ele cria a 

criança?  Ou o fato de que ela gesta a criança (atualmente, a gestação é uma 

tarefa exclusivamente feminina)? É a mãe substituta apenas uma série de 

passos no sentido de que alguns denominam ―reprodução colaborativa‖? No 

futuro, terá um número crescente de pessoas formando famílias que 

consistirão de um óvulo e/ou um esperma de doador (ou doadores), uma mãe 

gestacional, e um ou mais homens e mulheres que produzem de forma 

colaborativa, uma criança para a vida adulta? Ou será que a maioria das 

pessoas continuará a formar o tipo de famílias nucleares, de base biológica 

que existem hoje?
26

 (TONG, 2009, p. 1). 

 

Emergem daí questões relativas ao parentesco sanguíneo na maternidade e 

paternidade. As técnicas reprodutivas conceptivas apartam a reprodução da sexualidade e 

rompem com o determinismo biológico, como também derrubam a certeza de que a mulher 

que pariu a criança naturalmente seria a mãe. Surge, então, a ―família artificial‖, ―com 

personagens que se distinguem em mãe biológica (mãe que ‗empresta‘ o útero ou doa os 

óvulos) exercendo a maternidade substitutiva e o pai biológico (pai que doa os 

espermatozoides) cumprindo a paternidade genética‖. Assim também, ―se estabelecem a mãe 

e o pai sociais, aos quais cabe exercer a atividade de maternagem
27

 com o bebê‖ 

(GRADVOHL; OSIS; MAKUCH, 2014, p. 59). 

O papel da mulher na relação familiar geralmente é destacado, pois ―a função 

biológica da maternidade deve ser, a princípio, distinta daquilo que se convenciona denominar 

cuidados maternos ou práticas de maternagem‖ (MOURA; ARAÚJO, 2004, p. 45). Com 

relação a essas práticas, diferentes sociedades têm sido guiadas pelas suas próprias culturas e 

convenções, muitas estabelecidas há séculos, como também pelos diversos campos do 

conhecimento. 

Quanto à paternidade, Staudt e Wagner (2008) pontuam que não pode ser vista sob um 

único prisma; definindo-se por meio de uma construção cultural e social bastante identificada 

com esse determinismo biológico do gerar e do amamentar, a definição de paternidade não 

parece clara; o homem deve exercer sua paternidade de maneira que atenda às novas 

demandas sociais; a paternidade deve operar com maior envolvimento, buscando novas 

                                                           
26

 Tradução da própria autora. 
27

 Esclarecendo que ―enquanto a maternidade é tradicionalmente permeada pela relação consanguínea entre mãe 

e filho, a maternagem é estabelecida no vínculo afetivo do cuidado e acolhimento ao filho por uma mãe‖ 

(GRADVOHL; OSIS; MAKUCH, 2014, p. 56). 
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acomodações entre a paternidade e a vida profissional, num desafio constante de reconstruir e 

redefinir este papel. 

O conceito de paternidade tem se modificado ao longo dos anos, refletindo as 

alterações no contexto socioeconômico e cultural das sociedades. Algumas características da 

paternidade, a partir do século XXI, são destacadas: o envolvimento paterno, ciclo vital 

(adolescência, adulto jovem, meia-idade); e as mais determinantes como fatores associados ao 

envolvimento masculino:  

 
(a) Características das crianças e variáveis sociodemográficas do pai; (b) 

Motivação: histórias de vida, personalidade, características, crenças dos pais 

associadas à motivação e ao interesse no cuidado dos filhos; (c) Habilidades 

e confiança: participação paterna no cuidado direto com os filhos, 

demonstrando que no trabalho fora do lar os homens são mais ‗experts‘ do 

que nas atividades de paternagem; (d) Suporte social: relacionamento 

conjugal e ciclo de vida familiar (divórcio, famílias reconstituídas, adoção); 

(e) Fatores institucionais, históricos, políticos e sociais: processos de 

mudanças sociais que alteraram o contexto cultural e social em que as 

crianças estão se desenvolvendo, com modificações significativas em relação 

à prática da paternidade dos anos 1950 (SOUZA; BENETTI, 2009, p. 100).  

 

No entanto, mesmo que os novos ―modelos de pais‖ demonstrem que eles são mais 

presentes na vida de seus filhos, ainda assim, a figura paterna continua sendo a do pai que 

provém o sustento da família. Atualmente, existe a necessidade de maior participação efetiva, 

social e afetiva do pai na vida de seus filhos, face às grandes dificuldades e necessidades 

existentes na vida cotidiana, devido às transformações sociais, de valores morais e éticos que 

envolvem, de certa forma, não só a entidade familiar, mas toda a sociedade em geral. Por isso, 

a presença masculina é indispensável na vida do filho. ―Na construção de um novo modelo de 

paternidade, os homens ainda se mostram menos frequentemente envolvidos com seus filhos 

menores do que as mães, sendo que as mudanças permanecem associadas às influências mais 

específicas de determinantes pessoais e contextuais‖ (SOUZA; BENETTI, 2009, p. 98). 

Nesse sentido, Silva e Piccinini (2004) observam que esta nova ideia de paternidade é 

mais um discurso de pesquisadores e estudiosos do que de fato se vê na prática, ou seja, no 

cotidiano das famílias contemporâneas. A presença efetiva na vida diária dos filhos ainda é a 

da mãe, ressalvadas algumas exceções. 

Em alguns casos, há o desejo do filho perfeito com características específicas que 

preferencialmente sejam idênticas às dos pais (biológicos ou não). A escolha por 

características específicas é vedada praticamente no mundo todo, inclusive no Brasil. É o que 

podemos denominar de eugenia, assunto tratado no próximo item. 
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2.4 Reprodução Assistida e Eugenia  

 

A eugenia, com base nas técnicas reprodutivas, impulsionou o homem a buscar a 

perfeição em características particulares da espécie humana. Podemos nos lembrar da 

Segunda Grande Guerra, quando experimentos foram desenvolvimentos na procura de um ser 

humano perfeito, psicológica, física e mentalmente, eliminando qualquer possibilidade de 

defeitos ou anomalias. 

Segundo Michael Sandel, professor da Universidade de Harvard, ―a eugenia foi um 

movimento dotado de uma grande ambição: aprimorar geneticamente‖ (Sandel, 2013, p. 77), 

ou seja, desenvolver seres superdotados, livres de qualquer anomalia ou deformidade, seres 

considerados superiores, física e intelectualmente.  

O termo eugenia (do grego eugen-s), que significa ―bem nascido‖, foi criado, em 

1883, por Francis Galton, cientista britânico, representando possíveis aplicações sociais em 

suas descobertas científicas sobre a hereditariedade na época. Eram pesquisas de controle 

social que poderiam melhorar ou empobrecer as qualidades das raças (humanas) para futuras 

gerações. Para ele, ―a transmissão das características não se limitava apenas às características 

físicas, mas também, às habilidades e talentos intelectuais‖ (GALTON, 1892, p. 6, apud DEL 

CONT, 2008, p. 203). 

Del Cont (2008) afirma que Francis Galton (1906) definiu eugenia como ―a ciência 

que trata daquelas agências sociais que influenciam, mental ou fisicamente, as qualidades 

raciais das futuras gerações‖ (DEL CONT, 2008, p. 209). Francis Galton, por sua vez, 

clamava que a eugenia fosse ―introduzida na consciência nacional, como nova religião‖, 

procurando motivar e incentivar pesquisadores que desenvolvessem experimentos com 

propósitos exclusivamente eugênicos, isto é, criar seres humanos perfeitos, argumentando que 

―o que a natureza faz às cegas, devagar e de modo grosseiro, os homens podem fazer de modo 

providente, rápido e gentil (...). O aprimoramento de nossa raça me parece ser um dos mais 

elevados objetivos que podemos buscar racionalmente‖ (GALTON, 1909, p. 42). 

Entre os séculos XIX e XX, a eugenia começou a tomar força com base na 

hierarquização racial, no cenário científico de várias partes do mundo, usada sob o pretexto de 

ciência, para se atingir o objetivo da ―raça pura‖, mobilizando seguidores em diversos 

contextos socioculturais, principalmente na sociedade ocidental (JANZ; JANZ JÚNIOR, 

2015). Somente entre as décadas de 1910 e 1930 é que as discussões sobre eugenia no Brasil 

começaram a surgir, configurando o resultado de preocupações na comunidade científica 

latino-americana com a questão racial no país, bem como as condições de saúde da população 
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e o ―atraso‖ social brasileiro. Renato Kehl, farmacêutico e médico, foi um dos principais 

defensores da eugenia no Brasil, disseminando as suas ideias em meios intelectuais e 

científicos de São Paulo, onde criou a Sociedade Eugênica, em 1918, e no Rio de Janeiro, em 

1917 (SOUZA, 2006).  

No Brasil, apesar de serem proibidas pela resolução do CFM nº 2.121/2015, resolução 

esta que revogou a de nº 2.013/2013, as práticas eugênicas, de redução embrionária ou de 

sexagem
28

, in verbis, pontuam que: 

 
5 - As técnicas de RA não podem ser aplicadas com a intenção de selecionar 

o sexo (presença ou ausência de cromossomo Y) ou qualquer outra 

característica biológica do futuro filho, exceto quando se trate de evitar 

doenças do filho que venha a nascer (BRASIL, 2015, p. 3). 

 

Esta resolução normatiza o aperfeiçoamento das técnicas de reprodução assistida 

explicitando princípios éticos e bioéticos que deverão ser respeitados com intuito de trazer 

―maior segurança e eficácia a tratamentos e procedimentos médicos tornando-se o dispositivo 

deontológico a ser seguido pelos médicos brasileiros‖ (BRASIL, 2015, p. 1). 

Uma vez não havendo no Brasil legislação que regulamente tais práticas - apenas esta 

resolução - e sendo dentre tantos os desafios impostos pelas novas tecnologias das ciências 

biomédicas, a eugenia é um conjunto de ideias e práticas relativas a um ―melhoramento da 

raça humana‖ ou ―o aprimoramento da raça humana pela seleção dos genitores tendo como 

base o estudo da hereditariedade‖. Embora questionada pela ciência, ainda se manteve por 

muito tempo como justificativa para práticas discriminatórias e racistas (MACIEL, 1999, p. 

121).  

A prática da eugenia é realizada, desde muito tempo, acompanhando a história da 

humanidade. Exemplos disso são as medidas para o controle rigoroso dos nascimentos que 

aconteciam em Esparta, Antiga Grécia, que estimulavam mulheres robustas a gerarem filhos 

sadios e vigorosos ao passo em que crianças nascidas com imperfeições eram atiradas do alto 

do Taygeto
29

 (MAI; ANGERAMI, 2006). 

 Essas condutas já demonstravam que as práticas eugênicas poderiam ser classificadas 

em: eugenia positiva e eugenia negativa, as quais Mai e Angerami definem com terminologias 

próprias, ou seja, ―eugenética negativa e eugenética positiva‖. Com relação à primeira, de 

acordo com as autoras, ―se ocuparia da prevenção e cura de doenças e malformações 

consideradas de origem genética, com ações de caráter restritivo, diretamente sobre o 

                                                           
28

 Método usado para a identificação do sexo.  
29

 Um abismo com mais de 2.400 metros de altitude, próximo a Esparta.  
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patrimônio genético do indivíduo e que têm sido aceitas sem grandes questionamentos 

morais‖. Já a segunda, é ―socialmente mais polêmica, a qual buscaria a melhoria ou a criação 

de competências humanas como inteligência, memória, traços do caráter e várias outras 

características psicofísicas, no sentido de potencializá-las nos diversos contextos do convívio 

social‖ (MAI; ANGERAMI, 2006, p. 255). 

Seria, então, a eugenia negativa possível ou aceitável pela comunidade científica e 

pela sociedade? Logo, a positiva seria a proibida, podemos assim dizer, uma vez que esta 

última buscaria o ser perfeito livre de imperfeições de qualquer natureza. 

A eugenia, vista sob a ótica da praticidade, constituía uma verdadeira arte ou 

―hominicultura‖, ou seja, aperfeiçoar as qualidades humanas e reduzir ao mínimo as suas 

imperfeições. Essa era a proposta do grande ―ideal eugênico‖. Segundo as regras 

mendelianas
30

 da hereditariedade, cultivar os bons espécimes indicava que o único caminho 

para o melhoramento genético da humanidade era o ―recurso eugênico‖ para multiplicação 

das famílias eugênicas e na restrição gradativa e progressiva das não eugênicas. Colocar em 

prática esse recurso representava desenvolver ações de eugenia positiva e eugenia negativa 

(MAI; ANGERAMI, 2006). Os tipos eugênicos seriam, cientificamente, superiores aos 

demais, classificados como inferiores (não-eugênicos).  

Na verdade, a proposta do ―ideal eugênico‖ era livrar a raça humana das imperfeições, 

de seres indesejáveis, como Adolf Hitler buscou, com o genocídio dos judeus, negros, 

homossexuais, dentre outros considerados não pertencentes à ―raça pura‖ ariana, durante a 

Segunda Grande Guerra Mundial. Apurar a raça germânica era o ideal de Hitler, que 

culminou no maior genocídio do mundo. Quando conquistou o poder, em 1933, promulgou 

uma ampla lei de esterilização, sendo elogiado pelos eugenistas americanos (SANDEL, 

2013). A eugenia de Hitler foi além da esterilização e passou ao assassinato em massa. 

Mas, quem está legitimado para escolher as características desejáveis de um ser que 

ainda estar por vir? A sociedade tem condições (domínio dos prós e possíveis consequências 

não desejadas) de tomar decisões quanto aos avanços biotecnológicos? O Estado deve intervir 

nestas discussões e tomadas de decisões? De que modo poderá o Estado intervir nestas 

discussões? 

Nesse sentido, Martínez questiona: 

 
Estabelecerão os Estados um ‗controle de qualidade‘ que defina quais as 

características devem ter os seres humanos para integrar-se à comunidade? 

                                                           
30

 Regras mendelianas da transmissão foram originadas a partir dos experimentos de Mendel publicados em 

1866, denominados ―Lei de Mendel‖ (SCHAEFER, G. Bradley; THOMPSON Jr., James N., 2015, p. 139). 
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Embora estas opções possam desenvolver-se em determinadas ideologias, 

parece-nos claro que devem merecer repúdio absoluto por parte de um 

Estado Social Democrático de Direito, em cuja estrutura filosófica não 

podem merecer acolhida. O respeito a dignidade humana impede 

taxativamente todo tipo de discriminação (MARTÍNEZ, 1998, p. 258). 

 

Segundo Habermas (2010, p. 29), R. Kollek (2000, p. 214) diz que a aplicação da 

técnica de pré-implantação vincula-se a uma questão normativa: ―É compatível com a 

dignidade humana ser gerado mediante ressalva e, somente após um exame genético, ser 

considerado digno de uma existência e de um desenvolvimento?‖. 

Nesse mesmo sentido, Jürgen Habermas indaga: ―podemos dispor livremente da vida 

humana para fins de seleção?‖. Ainda segundo ele: 

 
Na medida em que a produção e a utilização de embriões para fins de 

pesquisas na área médica se disseminam e se normalizam, ocorre uma 

mudança na percepção cultural da vida humana pré-natal e, por conseguinte, 

uma perda da sensibilidade moral para os limites dos cálculos do custo-

benefício (HABERMAS, 2010, p. 29). 

 

Sob a ótica de Jürgen Habermas, tal prática é uma ―obscenidade‖ e considera se nós 

seres humanos, ―gostaríamos de viver numa sociedade que adquire consideração narcísica 

pelas próprias preferências ao preço da insensibilidade em relação aos fundamentos 

normativos e naturais da vida‖ (HABERMAS, 2010, p. 29). 

A adoção de práticas, como reprodução assistida, ou pesquisas com células-tronco, 

assim como a escolha de características pessoais para atender um desejo são questões que 

suscitam discussões em diferentes áreas (filosófica, ética, religiosa, jurídica) e, portanto, 

distintos julgamentos, a partir de critérios diversos. O homem age de conformidade com a lei, 

mas segundo Habermas (2010, p. 29), sob essa perspectiva, ―o homem está a ponto de acionar 

com os fundamentos biológicos de sua existência, dentro de um mesmo contexto‖, questões 

diferentes. A partir daí, ―destaca-se a combinação normativa e discreta entre intangibilidade 

da pessoa, e a indisponibilidade do modo natural de sua representação corporal‖. Isto significa 

dizer que parece não haver mais limites entre o limiar de uma seleção de fatores hereditários 

indesejáveis e fatores hereditários desejáveis, ou seja, entre a prevenção do nascimento de 

uma criança diagnosticada com doença grave (ou irreversível) e o aperfeiçoamento genético, 

isto é, de uma decisão eugênica. Esse limite ―não é mais demarcado‖ (HABERMAS, 2010, p. 

30). 

Atualmente, com o Diagnóstico Genético Pré-Implantação (DGPI), a dificuldade de se 

respeitar os limites fronteiriços entre ―a seleção de fatores hereditários indesejáveis e a 
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otimização de fatores desejáveis‖ parece evidente, conforme afirma Habermas (2010, p. 29). 

Parece não haver um limite entre a prevenção de um filho nascido naturalmente, mas com 

deficiências e, por outro lado, um filho tecnicamente previsto sem nenhuma anomalia.  

Habermas (2010) questiona se a tecnicização da natureza humana altera a 

autocompreensão ética da espécie de tal modo que não possamos mais nos compreendermos 

como seres vivos eticamente livres e moralmente iguais, orientados por normas e 

fundamentos. E, com base neste raciocínio, o filósofo não se opõe às intervenções genéticas, 

desde que seja utilizada apenas e tão somente para fins terapêuticos, em determinados casos, 

justificando suas apreensões da seguinte maneira: 

 
O corpo repleto de próteses, destinadas a aumentar o rendimento, ou a 

inteligência dos anjos, gravada no disco rígido, são imagens fantásticas. 

Estas apagam as linhas fronteiriças e desfazem as coerências que até o 

momento se apresentaram a nosso agir quotidiano como 

transcendentalmente necessárias. De um lado, o ser orgânico que cresceu 

naturalmente se funde com o ser produzido de forma técnica; de outro, a 

produtividade do intelecto humano separa-se da subjetividade vivenciada 

(HABERMAS, 2010, p. 58). 

 

Pensadores como Jürgen Habermas e Michael Sandel alertam sobre o aprimoramento 

genético e argumentam que permitir esse aprimoramento pode minar valores humanos 

importantes, como solidariedade, responsabilidade pessoal, autonomia e igualdade. Michael J. 

Sandel afirma que o controle que a tecnologia de aprimoramento permitiria aos pais poderia 

afetar sua humildade diante dos dons de seus filhos e impor responsabilidades com as quais 

não estão preparados para lidar e ameaçar a solidariedade social (SANDEL, 2007).  

Nesse sentido, Jürgen Habermas argumenta que os pais que modificarem/aprimorarem 

seus filhos geneticamente impedirão, através do controle que exercem, que seus filhos entrem 

em relacionamentos de igualdade moral, e poderão minar seus valores políticos de serem 

sujeitos autônomos (HABERMAS, 2010).  

O programa genético, quer queiramos ou não, é uma realidade a qual Habermas a 

denomina de ―realidade muda‖ e ―irreplicável‖:  

 
[...] pois aquele que está insatisfeito com as intenções geneticamente fixadas 

não pode, como as pessoas nascidas naturalmente, se relacionar com suas 

aptidões (e deficiências), no decorrer de uma história de vida cuja 

apropriação foi refletida e cuja continuação foi voluntária, de maneira que 

reveja sua autocompreensão e encontre uma resposta produtiva para sua 

situação inicial (HABERMAS, 2010, p. 86-87). 

 



71 

 

O que resta em relação a esta situação é a similaridade à do clone, ―que é privado de 

um futuro próprio pelo olhar modelador voltado à pessoa e à história de vida de um ‗irmão 

gêmeo‘ tardio‖ (HABERMAS, 2010, p. 87). 

A esse respeito, Hans Jonas, entre outros, entende que, levando em conta o ―direito da 

criança a um futuro aberto‖, esse direito só poderia ser prejudicado pelo modelo precursor de 

um gêmeo tardio, sob os argumentos incorretos do determinismo genético. Nesse caso, como 

na prática eugênica de aperfeiçoamento, ignoram, sobretudo, que conta a intenção com a qual 

se realiza uma intervenção genética (JONAS, 1985, p. 190-193). 

 
As intervenções eugênicas de aperfeiçoamento prejudicam a liberdade ética 

na medida em que submetem a pessoa em questão a intenções fixadas por 

terceiros, que ela rejeita, mas que são irreversíveis, impedindo-a de se 

compreender livremente como o autor único de sua própria vida [...] uma 

eugenia liberal afetaria não apenas o ilimitado poder ser si mesmo, 

pertencente à pessoa programada (HABERMAS, 2010, p. 87-88).  

 

 A antiga eugenia, que surgiu da aspiração por aprimorar a humanidade, almejava 

produzir cidadãos a partir de um único modelo de projeto centralizado. A distinção entre a 

antiga eugenia e a eugenia liberal é a neutralidade do Estado, e se isenta de ambições coletivas 

propostas pela outra que seria, principalmente, o aprimoramento da raça humana (SANDEL, 

2013).  

Então, sob a perspectiva dos eugenistas liberais, o Estado não poderia dizer aos pais 

que tipo de filhos deveriam projetar, nem tão pouco sobre os traços que melhorassem suas 

capacidades físicas e intelectuais. Entretanto, aqueles seguem uma tendência de privilegiar 

determinados pais de terem o tipo de filho que almejam e moldá-los para o sucesso numa 

sociedade competitiva, desde que se respeite a autonomia da criança e não prejudique suas 

possíveis escolhas de vida. Não seria a mesma coisa: escolher as características do ser 

humano desejado (projetado/fabricado), sem interferência do Estado? Estar-se-ia brincando de 

―Deus‖? Escolhemos os melhores e descartamos os piores: seria essa a tese? 

Filósofos, como Ronald Dworkin, são defensores da eugenia liberal, alegando que não 

vislumbra nada de errado na ambição: 

 
[...] de tornar a vida das futuras gerações de seres humanos mais longa e 

repleta de talentos e, portanto, de conquistas. Pelo contrário, se brincar de 

Deus significa lutar para melhorar a nossa espécie, e trazer para nosso 

projeto consciente a resolução de melhorar o que Deus deliberadamente ou a 

natureza cegamente fizeram evoluir ao longo dos éons
31

, então o primeiro 
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 Período de tempo não mensurável, ou a própria eternidade. 
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princípio do individualismo ético comanda essa luta (DWORKIN, 2000, p. 

452 apud SANDEL, 2013, p. 88). 

 

Ratificando o pensamento de Ronald Dworkin, John Rawls argumenta que, mesmo em 

uma sociedade que aceite partilhar os benefícios e os riscos da ―loteria genética‖, isso 

acontece ―no interesse de que cada um tenha os melhores bens naturais, para permitir que 

persigam o plano de vida que preferirem‖ (SANDEL, 2013, p. 89).    

Jürgen Habermas concorda com John Rawls que, pelo motivo de as pessoas em 

sociedades pluralistas modernas não concordarem quanto a questões morais e religiosas, ―uma 

sociedade justa não deveria assumir nenhum lado em contendas como esta, mas, em vez disso, 

conferir a cada indivíduo a liberdade de escolher e perseguir a sua própria concepção do que 

seria o bem viver‖ (SANDEL, 2013, p. 91); assim, para Habermas, interferir, selecionar ou 

melhorar geneticamente uma criança seria censurável, porque violaria os princípios da 

igualdade e da autonomia.  

Jürgen Habermas (2010) vai ainda mais além, dizendo que essa tecnicização da 

natureza humana se coloca contra a formação da identidade do indivíduo, provocando uma 

alteração da autocompreensão ética da espécie, colidindo-se com a autocompreensão 

normativa, uma vez que a pessoa se vê inviabilizada de avaliar as disposições que determinam 

a sua vida. E, ainda, quanto a este problema da responsabilidade do ser humano perante o seu 

poder de intervenção na vida, coloca que ―na medida em que um indivíduo toma no lugar de 

outro uma decisão irreversível, interferindo profundamente na constituição orgânica do 

segundo, a simetria da responsabilidade, em princípio existente entre pessoas livres e iguais, 

torna-se limitada‖ (HABERMAS, 2010, p. 20). 

Segundo Sandel (2013, p. 104), ―pensadores liberais de Locke a Kant e Habermas‖ 

fazem certa objeção quanto ao melhoramento genético, uma vez que a liberdade depende de 

uma origem ou de um ponto de vista que, nesse caso, foge do nosso controle. Para Locke, 

―nossa vida e nossa liberdade, por serem direitos inalienáveis, não são nossas para delas 

abrirmos mão‖. Kant, alinhado ao pensamento de Locke, diz que, ―embora sejamos os autores 

da lei moral, não temos liberdade de nos explorar ou nos tratar como objetos, do mesmo modo 

como não podemos fazer isso com os outros‖. Nessa mesma linha de intelecção, para 

Habermas, ―nossa liberdade de seres morais iguais depende de termos uma origem que esteja 

além da manipulação ou do controle humanos‖ (SANDEL, 2013, p. 105).   

Mesmo o homem sendo o autor da lei moral, conforme disse Kant, não é todavia um 

ser puramente racional e, por isso mesmo, precisa da Lei para que se possa fazer a ligação 
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entre vontade e razão. Assim, para a vontade não perfeitamente boa é que se impõe o dever, 

pois: 

[...] se a razão não é suficientemente apta para guiar com segurança a 

vontade no que respeita aos seus objetos e à satisfação de todas as nossas 

necessidades (que ela mesma, a razão, em parte multiplica), visto que um 

instinto natural inato levaria com muito maior certeza a esse fim, e se, no 

entanto, não nos foi dada a razão como faculdade prática, isto é, como 

faculdade que deve exercer influência sobre a vontade, do que resulta que o 

seu verdadeiro destino será o de produzir uma vontade boa não só como 

meio para outra intenção, mas uma vontade boa em si mesma, coisa para a 

qual a razão era absolutamente necessária, já que a natureza em tudo agiu 

com acerto na distribuição de suas disposições e talentos. Essa vontade não 

será todo o bem, nem o único bem; contudo, terá de ser o bem supremo e a 

condição de todo o resto, mesmo de toda a aspiração à felicidade. [...] Mas 

para desenvolver o conceito de uma vontade digna de ser estimada em si 

mesma e sem qualquer intenção ulterior, [...] encaremos o conceito de dever 

que contém em si o de boa vontade, posto que sob certas restrições e 

obstáculos subjetivos, os quais, muito longe de ocultá-los e torná-lo 

incognoscível, antes fazem ressaltá-lo e aparecer com mais clareza (KANT, 

2004, p. 24). 

 

Para Kant, existe a lei moral, natural (ou necessária) do próprio homem. No entanto, a 

despeito das vontades individuais, precisamos ter um conceito de dever, que inclui o de boa 

vontade, já que a razão por si só não consegue ser um guia para todas as nossas vontades. A 

lei moral deve fazer a conexão entre vontade e razão, sendo assim, todas as ações do homem 

devem ser realizadas por dever, respeitando a autonomia e a vontade própria.  

Contemporaneamente, quanto ao respeito ao desejo, à vontade individual, à faculdade 

de cada um, em decidir sobre algo que muito deseja ou aspira, foi reconhecido pela Grã 

Bretanha, em lei aprovada, a ―Inseminação artificial: embrião com 'três pais'‖ - matéria 

publicada pela Revista Veja, em 08 de março de 2015 - sancionada com o objetivo de permitir 

que mães com mutações maléficas em seu DNA mitocondrial não as transmitam para o filho, 

e que, durante a reprodução assistida, essa parte de seu genoma poderá ser substituída pelo de 

uma doadora, gerando uma criança saudável (ROSA, 2015, s/p). 

Segundo Steve Fuller, um dos pesquisadores defensores do transumanismo
32

, ―a 

história da tecnologia e da medicina constituem a pré-história do transumanismo‖. O filósofo 

defende transformações na lógica dos Comitês de Ética e da legislação que propiciam a 

expansão de pesquisas mais radicais. E ainda declara que atualmente as principais regras que 

monitoram os estudos científicos levam em consideração o ―Princípio da Precaução‖, que 
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 Anders Sandberg define o ―transumanismo como uma filosofia de que podemos e devemos nos desenvolver a 

níveis mais elevados, física, mental e socialmente, usando métodos racionais‖ (SANDBERG, s/d, apud 

VILAÇA; DIAS, 2014, p. 346). 
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procura incentivar apenas as pesquisas de baixo risco, e com pequena capacidade de causar 

danos. Ao contrário, Fuller defende o ―Princípio Proativo‖, em que pesquisas mais arriscadas 

seriam fomentadas (ROSA, 2015, s/p). 

Sobre esta questão, Jürgen Habermas disse que esta ideologia representa uma ameaça 

à democracia. E, ainda, comenta que ―numa sociedade desigual como a atual, a manipulação 

genética de embriões, por exemplo, seria acessível a só uma parcela da população, e a 

diferença social passaria a estar contida no próprio DNA‖ (ROSA, 2015, s/p). 

A técnica do transumanismo pode ser usada como a aplicação da ciência para 

melhorar o estoque de capital humano nas sociedades modernas. Sendo assim, a eugenia pode 

ser vista como um primeiro rascunho do transumanismo (ROSA, 2015, s/p). Questões postas 

por Habermas, nesse sentido, apontam se aquele que recebe modificação na sua carga 

genética seria um ser humano distinto dos demais, pois seria ele dissimétrico em relação à sua 

origem, por ser fabricado além de ser gerado. Ademais, acerca disso, tal assimetria seria ou 

não compreendida pela sociedade, e de que forma, em caso afirmativo? Qual seria o 

comportamento moral diante do diferente, modificado em sua originalidade? Seria este ser, o 

―transumano‖? Habermas se posiciona da seguinte maneira: 

 
Hoje, precisamos nos perguntar se eventualmente as gerações futuras vão se 

conformar com o fato de não mais se conceberem como autores únicos de 

suas vidas – e também de não serem mais responsabilizadas como tal. Será 

que essas gerações se contentarão com uma relação interpessoal, que não se 

adapta mais às condições igualitárias da moral e do direito? (HABERMAS, 

2010, p. 93).  

 

Segundo Kant, é preciso que o ser humano seja dotado de boa vontade, pois, sem isso, 

de nada vale. A partir desse princípio de boa vontade, Kant fundamenta uma filosofia moral, 

com a finalidade de se distinguir de todos os outros da tradição filosófica, uma vez que as 

capacidades, se não forem conduzidas pela boa vontade, podem se tornar coisas más. E diz, 

ainda, que o homem é um ser racional sensível e a vontade humana não é sempre perfeita, 

havendo a possibilidade de escolhas, as quais podem não ser boas (HAMEL, 2011). 

Podemos dizer que, dentre essas escolhas más, às quais Kant se refere, está a eugenia, 

seja ela dos eugênicos clássicos, seja ela liberal, pois, se o homem pretende modificar a si 

mesmo, então como poderemos classificar o ser, ou os seres oriundos de uma transformação 

genética, os eugênicos? 

A razão designa não só a faculdade do desejo, como também a simples aspiração, 

intitulada de ―livre arbítrio‖. Para Kant,  
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[...] o 'livre arbítrio' à escolha que pode ser determinada pela razão pura; a 

que pode ser determinada somente pela inclinação (impulso sensível, 

estímulo) seria o arbítrio animal (arbitrium brutum). O arbítrio humano é 

uma escolha que, embora possa ser realmente afetada por impulsos, não 

pode ser determinada por estes, sendo, portanto, de per si (à parte de uma 

competência da razão) não pura, podendo, não obstante isso, ser determinada 

às ações pela vontade pura (KANT, 2003, p. 63). 

 

A eugenia é uma questão (ou são questões) que nos remetem ao princípio da dignidade 

humana, que entendemos dever ser tomado para dirimir tais questões como preceito 

indispensável ou imperativo, principalmente quando se tratar de reprodução assistida, pois 

estamos lidando com vida humana. É, portanto, uma questão ética que deve ser respeitada por 

todos aqueles que buscam tal procedimento, pelos pesquisadores, médicos e todos envolvidos 

nesse contexto. 

Segundo Sandel, nos debates sobre o melhoramento genético, os riscos morais ainda 

não estão bem definidos e esclarecidos no que tange às categorias familiares de autonomia e 

direitos, tão pouco sobre os cálculos dos custos e dos benefícios. Para ele, a grande 

preocupação é com o melhoramento como ―hábito mental e modo de vida‖ e não como vício 

individual (SANDEL, 2013, p. 106). São questões que, de certa forma, ameaçam a vida 

humana, desviam a conduta ética. Sandel não se posiciona contra o melhoramento, como uma 

consequência ou necessidade, em caso de terapia/tratamento e sim, contra a sua 

industrialização/comercialização, se preocupa com os riscos obscuros não mostrados pelas 

biotecnologias.  

Sendo assim, ele aponta os dois maiores riscos: o primeiro envolve os bens humanos 

naturais, características inatas, como talento, dons naturais para artes e para os esportes, e o 

segundo refere-se à orientação que temos em relação ao nosso habitat, ou mundo em que 

vivemos e ao tipo de liberdade que aspiramos. Em outras palavras, queremos ser seres livres e 

autônomos, não objetificados; almejamos um mundo livre onde podemos conviver com as 

diferenças e os diferentes. A perfeição seria algo que hoje é inimaginável. Talvez, por essas 

razões, o autor entenda a vida como uma dádiva.  

 
É tentador pensar que projetar nossos filhos e nós mesmos para o sucesso 

por meio da bioengenharia é um exercício de liberdade numa sociedade 

competitiva. Porém modificar nossa natureza para nos encaixar no mundo, e 

não o contrário, é, na verdade, a forma mais profunda de enfraquecimento da 

autonomia. Em vez de empregar nossos novos conhecimentos genéticos para 

endireitar ‗a madeira torta da humanidade‘, deveríamos fazer o possível para 

criar arranjos políticos e sociais mais tolerantes com as dádivas e limitações 

dos seres humanos imperfeitos (SANDEL, 2013, p. 106-107). 
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Em resumo, o que Sandel defende é que, ao invés de utilizarmos a engenharia genética 

para ―consertar‖ o mundo, mesmo que isto signifique a perda de autonomia dos indivíduos, 

deveríamos utilizar os avanços dos conhecimentos para melhorar nossas instituições e 

convivermos melhor com as diferenças. 

David Le Breton, antropólogo francês, em seu livro ―Adeus ao corpo: Antropologia e 

Sociedade‖, editado originalmente em 1999 na França, relata alguns casos sobre o que ele 

denomina de ―manufatura de crianças‖.  

 
Na África do Sul, uma mulher de 48 anos dá a luz a trigêmeos, filhos 

genéticos de sua filha e de seu genro. Uma mãe negra, que recebeu o óvulo 

de uma mulher branca inseminada com o esperma de um homem branco, 

coloca no mundo uma criança branca para, diz ela, protegê-la do racismo 

(LE BRETON, 2013, p. 81). 

 

Outro caso ocorreu na Grã-Bretanha, onde:  

 
[...] os médicos experimentaram a possibilidade de ‗tratar‘ certas formas de 

esterilidade, colhendo, em fetos femininos abortados, ovários em maturação 

e implantando-os em mulheres estéreis. Uma mulher que jamais existiu 

fornece, do fundo de sua morte, óvulos a uma barriga de aluguel. 

Permanecendo feto, será, contudo, a mãe biológica de uma criança que vai 

nascer (LE BRETON, 2013, p. 81). 

 

O filósofo Robert Nozick, um dos adeptos da eugenia liberal, 

 
[...] propôs a criação de um ‗supermercado genético‘ que permitiria que os 

pais comprassem filhos sob encomenda sem impor um único projeto à 

sociedade como um todo: ‗Esse sistema de supermercado tem a grande 

virtude de não envolver nenhuma decisão centralizada para fixar um futuro 

tipo humano, ou tipos humanos‘ (SANDEL, 2013, p. 88). 

 

São casos que nos causam perplexidade, pela ilimitada busca do homem, pela 

perfeição, pelo desconhecido, e talvez a falta de ética ao lidar com experimentos envolvendo 

vidas humanas, ou até mesmo, como no caso de fetos com perspectivas de vida.  

Em meio a tanta complexidade, não se pode deixar de lado a dignidade da pessoa 

humana, um dos princípios inerentes ao ser humano. Sandel afirma que ―os defensores da 

eugenia liberal têm razão ao dizerem que as crianças projetadas não são menos autônomas no 

que diz respeito a sua carga genética do que as crianças nascidas do modo natural‖. Apesar 

disso, se mostra em consonância com a ideia de Habermas de se opor à eugenia parental. 

Entretanto, discorda da crítica de Habermas aos liberais, tendo em vista que esta repousaria 
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somente em princípios liberais, sem levar em conta ―nenhum conceito espiritual ou teológico‖ 

(SANDEL, 2013, p. 92), isto é, sem questionar um modo de vida. Contudo, Sandel afirma que 

Habermas chama a atenção para um ponto pouco ressaltado na Filosofia, que é o de que para 

nos sentirmos livres, nossas origens não podem ser pré-determinadas por outro ser humano, 

pois isto nos tornaria objetos fabricados. 

 

Para pensar que somos livres, precisamos ser capazes de imputar nossas 

origens ‗a um início que escapa o controle humano‘, um início que surge de 

‗algo – como Deus ou a natureza – que escapa ao controle de outro 

indivíduo‘ (SANDEL, 2013, p. 92). 

  

Em síntese, a discussão existente é se a intervenção parental interfere ou não na 

autonomia do nascituro, tendo em vista que suas características genéticas serão pré-

determinadas por seus pais, que as escolherão de acordo com os seus desejos e valores e não 

mais estarão sujeitos à aleatoriedade da natureza. 

Diante do exposto, percebemos que ainda há um longo caminho a ser percorrido para 

que se possa elucidar tantos questionamentos envolvendo as biotecnologias, em especial a 

reprodução assistida e, consequentemente, a eugenia. Devemos atentar para vários pontos 

ainda bastante obscuros, pois ainda é preciso que se debata se a manipulação genética deverá 

ser utilizada somente em casos especiais, como em terapias curativas de extrema necessidade, 

ou também para o melhoramento genético. Além disso, devemos atentar para as implicações 

jurídicas que eventualmente as técnicas de reprodução assistida e a prática do útero de 

substituição, delas advindas, configuram - assunto a ser tratado no próximo capítulo. 
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3 ÚTERO DE SUBSTITUIÇÃO: IMPLICAÇÕES JURÍDICAS 

   

Até aqui, trabalhamos com os seguintes pontos (ou demos destaques às seguintes 

questões): Capítulo 1 - sobre a reprodução assistida, com um breve histórico, culminando com 

o desenvolvimento de uma prática, a do útero de substituição. Tratamos também sobre as 

modalidades de reprodução assistida (homológa e heteróloga), e os seus principais tipos 

(fertilização in vitro e inseminação artificial). Casos contemporâneos foram mencionados. No 

Capítulo 2, abordamos como tema central as implicações filosóficas do útero de substituição, 

dentre elas a redefinição das noções de família e de maternidade, que pode ser vista como 

cindida entre o natural e o fabricado.  

Neste Capítulo 3, abordaremos as implicações jurídicas quanto à reprodução assistida, 

com foco no útero de substituição, um tema que envolve controvérsias e discussões. A 

ausência de lei no Brasil que regulamente a prática do útero de substituição é fato. Por outro 

lado, o Judiciário é acionado com certa frequência para dirimir conflitos que envolvem esta 

temática tão controversa. 

 

3.1 A “Nova” Maternidade Frente ao Ordenamento Jurídico 

 

 A questão da maternidade é amplamente discutida na doutrina jurídica e tem gerado 

conflitos a serem resolvidos nos tribunais brasileiros, e nos de outros países. Vários 

entendimentos tendem para a máxima mater semper certa est, ou seja, ―a maternidade é 

sempre certa‖ e pater semper incertus est, ―a paternidade é sempre incerta‖. 

 No entanto, Leite diz que: 

 

Os adágios ‗mater semper certa est’ e ‗pater semper incertus est‘ tornaram-se 

relativos conduzindo o jurista a se interrogar sobre a validade de certos 

princípios tidos como adquiridos. O questionamento sobre a filiação paterna 

e materna obrigou a sociedade a exercer um controle mais efetivo sobre a 

nova realidade. [...]. Os laços tradicionais que uniam o casal à criança 

estão completamente alterados. Assim como a criança pode ter três pais (o 

doador do esperma, o pai adotivo, o marido da mãe) pode igualmente ter três 

mães (a mãe biológica, a mãe portadora e a mãe de recepção) (grifo nosso) 

(LEITE, 1995, p. 201).  

  

Em outras palavras, a mulher desde sempre era formada, pelo menos na sociedade 

ocidental, para ser mãe, ter filhos, criá-los, alimentá-los e educá-los, além de manter a união 

familiar. A mãe era aquela que dava à luz, que concebia, e não havia dúvida a respeito disso. 
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Por sua vez, o homem era aquele que trabalhava e mantinha o sustento da família, contudo a 

paternidade nem sempre era certa, não havia como confirmá-la, tendo em vista a falta de 

meios para comprová-la tecnicamente. Hoje, a estrutura familiar está sob outra realidade, 

como vimos no capítulo anterior. Com as técnicas de reprodução assistida, a configuração 

―tradicional‖ de família (pai, mãe e filhos) já não é mais representante isolada de núcleos 

familiares, pois passou a existir e ser constituída de diferentes formas.   

Com relação somente à maternidade, Moreira Filho entende que a mater semper certa 

est foi praticamente retirada a partir das tecnologias de reprodução humana assistida. Há 

algum tempo, a mãe era sempre certa, ou seja, não havia nenhuma dúvida por ter ela mesmo 

gerado seu filho, pois não havia meios para fecundar o óvulo fora do útero materno ou 

transplantá-lo em outra pessoa. Então, a mãe era seguramente aquela que tivesse gestado o 

bebê (MOREIRA FILHO, 2002). 

Tal entendimento se coaduna com o de Maria Berenice Dias, pois a autora relata que, 

historicamente, tanto a doutrina quanto a jurisprudência brasileira tomava como base a 

presunção da máxima - ―a mãe é sempre certa‖ - uma vez que tal determinação se dava pela 

gravidez e pelo parto naturalmente. Todavia, ―ante a possibilidade da gravidez por 

substituição, essa presunção deixa de prosperar totalmente, impondo-se novos critérios de 

aferição da maternidade‖ (DIAS, 2010, p. 333). 

Assim, ainda na linha de raciocínio civilista, ―a atribuição de maternidade à mulher 

‗doadora‘ do material genético e não, àquela que suportou a gestação e o parto, é a opção mais 

consentânea com o princípio da segurança jurídica‖ (GONÇALVES, 2012, p. 47). De fato, 

houve uma desconstrução da ideia de maternidade sempre certa, abrindo espaço para dúvida 

sobre a mesma, podendo ser tanto a que ―esteja gestando a criança, pode ser a que forneceu o 

óvulo para fecundação ou ainda, a que recebeu o óvulo de uma terceira pessoa e que contratou 

a barriga de substituição para gestá-lo (mãe socioafetiva)‖ (MOREIRA FILHO, 2002, p. 10). 

Por isso, situações que suscitam dúvidas ou divergências nesse sentido, como por exemplo, 

determinar a maternidade/paternidade, ou melhor, a filiação da criança, geralmente são 

questões dirimidas em via judicial.    

A filiação socioafetiva, segundo Farias e Rosenvald, ―não está lastreada no nascimento 

(fato biológico), mas em ato de vontade, cimentada, cotidianamente, no tratamento e na 

publicidade, colocando em xeque, a um só tempo, a verdade biológica e as presunções 

jurídicas‖. E explicam: a filiação socioafetiva é aquela ―que se constrói a partir de um respeito 

recíproco, de um tratamento em mão-dupla como pai e filho, inabalável na certeza de que 

aquelas pessoas, de fato, são pai e filho‖ (FARIAS; ROSENVALD, 2015, p. 591). O 
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estabelecimento do estado de filho tem tido outra conotação por meio do critério socioafetivo, 

pois deixou de ser determinado unicamente pela transmissão de genes, havendo uma 

―desconstrução‖ dos laços biológicos, o que representa verdadeiramente a desbiologização da 

filiação.   

Seguindo essa linha de raciocínio, Gonçalves (2012), respeitando o conceito 

triangular
33

 dado por Moura (1984) sobre maternidade, e esclarecendo os parâmetros da 

filiação, diz que antes este conceito era certo, definido e expressamente claro, mas que 

atualmente admite contestação. Portanto, o entendimento é que este conceito ―não tem mais 

caráter absoluto, já que na hipótese de maternidade de substituição uma mulher será a 

‗doadora‘ do material genético e outra, suportará a gestação e o parto‖ (GONÇALVES, 2012, 

p. 46). 

Ainda segundo Gonçalves, mesmo que o assunto desperte discussões e gere 

controvérsias no âmbito da doutrina jurídica, ―a maternidade em si, no entender deste autor, 

deve ser atribuída apenas à doadora do material genético‖, e, se pensar ao contrário, seria 

subverter toda a literatura que trata sobre esta temática (GONÇALVES, 2012, p. 46). 

Nesse sentido, Diniz coloca seu posicionamento dizendo: 

 
Julgamos que deverá o legislador optar pela prevalência da presunção da 

paternidade e da maternidade em prol do casal que idealizou o nascimento: o 

filho, aos olhos da lei, dele será, mesmo que o material genético não seja 

seu, pouco importando que tenha sido ou não gerado no útero da esposa ou 

se ela forneceu o óvulo, fecundado pelo sêmen do marido ou de terceiro e 

gestado no ventre de outra mulher. O filho deverá ser, portanto, daqueles que 

decidiram e quiseram o seu nascimento, por ser deles a vontade 

procriacional (DINIZ, 2002, p. 496). 

 

Nesta linha de argumentação, Guilherme Calmon (2003) comenta que ―os 

pressupostos para o estabelecimento da maternidade e paternidade devem ocorrer antes da 

concepção‖, e conclui que ―não haveria gravidez nem parto se não fosse a vontade da mulher 

que, no exercício do direito ao planejamento familiar, e no bojo do projeto parental formulado 

com seu parceiro, desejou procriar‖ (GAMA, 2003, p. 748-749). Assim também, na ausência 

de disposição contratual, os Tribunais americanos têm optado por conferir à maternidade 

àquela que idealizou (BARBAS, 2006). 

É interessante mencionar, neste momento, um caso ocorrido em Florianópolis, quando 

um casal se reportou ao Cartório de Registro Civil para registar sua filha, de posse da 

                                                           
33

 ―[...] sob o aspecto natural sendo que no conceito natural, envolve a paternidade propriamente dita e a 

maternidade, premissas de que é resultante a filiação‖ (GONÇALVES, 2012, p. 46). Em outras palavras, a 

triangularidade significa paternidade, maternidade e filiação, ou seja, pai, mãe e filho(s). 
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Declaração de Nascido Vivo
34

, como é exigido por lei (art. 46 da Lei nº 6.015/73) em caso de 

registro de qualquer criança. A dúvida da então Oficiala do referido cartório surgiu quando os 

pais relataram que aquela criança tinha sido gerada em útero de substituição. Suscitada a 

dúvida
35

, se eles eram de fato os pais biológicos da criança, a cartorária se reportou ao 

Ministério Público, que entendeu ser perfeitamente legítimo o registro da infante, e remeteu 

os autos à apreciação do Juiz de Direito Gerson Cherem II, da Vara de Família, o qual 

solicitou exame de DNA, uma vez que o casal tinha declarado ser os pais biológicos. Em 

decisão proferida pelo então magistrado, em 09 de agosto de 2010, este entendeu que o 

vínculo da legitimidade ao filho repousa no consentimento expresso dos cônjuges. É o que se 

denomina de ―vontade procriante‖ (FOLHA DE SÃO PAULO, 2010, s/p). Significa dizer que 

o casal manifestou clara e expressamente a vontade de assumir as funções inerentes à 

paternidade e à maternidade da criança gerada em útero de substituição.  

Cumpre-nos ressaltar que consta da Resolução do CFM nº 2.121/2015 a 

obrigatoriedade do consentimento informado:  

 
[...] para todos os pacientes submetidos às técnicas de reprodução assistida. 

Os aspectos médicos envolvendo a totalidade das circunstâncias da aplicação 

de uma técnica de RA serão detalhadamente expostos, bem como os 

resultados obtidos naquela unidade de tratamento com a técnica proposta. As 

informações devem também atingir dados de caráter biológico, jurídico, 

ético e econômico. O documento de consentimento informado será 

elaborado em formulário especial e estará completo com a concordância, por 

escrito, das pessoas a serem submetidas às técnicas de reprodução assistida 

(BRASIL, 2015, p. 3). 

 

Consta nos autos que existe um documento por escritura pública apresentado pelo 

casal, o qual se presume que seja um contrato por escritura pública, e com amparo da 

Resolução do CFM nº 1.358/92, no qual a Oficiala embasou sua dúvida (FOLHA DE SÃO 

PAULO, 2010, s/p) 

Esta foi uma decisão proferida pelo magistrado baseada no art. 1.597, inciso III, do 

Código Civil brasileiro vigente, diga-se que por analogia, considerando a inexistência de lei 

específica que trata da matéria, e que então decidiu o magistrado reconhecer a paternidade e a 

maternidade almejadas pelo casal requerente/solicitante. 

                                                           
34

 Documento emitido pelo hospital onde foi realizado o parto. 
35

 Suscitação de Dúvida em relação ao assento de nascimento de A (fls. 02-03). Cartório de Registro Civil da 

Comarca de Florianópolis. Disponível em:  

<http://www.mpce.mp.br/orgaos/CAOCC/dirFamila/eventos/Sentenca.Vontade.Procriacional-

Inseminacao.Heterologa.e.Utero.de.Substituicao.pdf>. Acesso em: 02 dez. 2015.  

http://www.mpce.mp.br/orgaos/CAOCC/dirFamila/eventos/Sentenca.Vontade.Procriacional-Inseminacao.Heterologa.e.Utero.de.Substituicao.pdf
http://www.mpce.mp.br/orgaos/CAOCC/dirFamila/eventos/Sentenca.Vontade.Procriacional-Inseminacao.Heterologa.e.Utero.de.Substituicao.pdf
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Outro exemplo que merece ser citado é uma reportagem realizada por Yuri Silva, 

repórter do jornal A Tarde, publicada em 27 de agosto de 2015. Refere-se a uma ação que 

transitou na 1ª Vara de Família de Camaçari, estado da Bahia, na qual a Juíza Fernanda 

Karina Símaro proferiu uma sentença concedendo uma liminar inédita no estado, 

determinando que a Declaração de Nascido Vivo de uma criança gerada no útero da avó 

materna (útero de substituição) fosse emitida em nome dos pais biológicos, que utilizaram a 

técnica de reprodução assistida com o próprio material genético. No entanto, como precaução 

e segurança jurídica, assim entendeu a magistrada, solicitou o exame de DNA, com a 

finalidade de confirmar a paternidade e a maternidade biológica. A justificativa do pedido se 

deu em função de a mãe solicitante ser portadora da Síndrome de Rokitansky
36

, que é uma 

anomalia rara na qual a mulher ovula mesmo tendo nascido sem útero, segundo consta no 

processo. Por este motivo, o casal utilizou a ―barriga solidária‖, neste caso a cedente (a avó) 

não obteve nenhuma recompensa monetária (SILVA, 2015, s/p). 

Na sentença, a Juíza afirma que ―a tendência é que a sensibilidade do Judiciário sobre 

esse assunto seja quase total‖. Segundo ela, deve ser levada em consideração também nesses 

processos a Resolução nº 2.013 do Conselho Federal de Medicina (CFM), que, em abril de 

2013, reformulou as normas éticas para a utilização das técnicas de reprodução assistida pela 

classe médica (SILVA, 2015, s/p). Cabe ressaltar que, à época desta decisão, esta era a 

Resolução que ainda se encontrava em vigor, e foi com base nesta que a magistrada proferiu a 

sentença, entendendo ser legítimo o pedido do casal requerente/solicitante, mesmo sem ter 

ainda a comprovação pelo exame de DNA, uma vez que foi concedida uma liminar. 

Um caso inédito aconteceu na Comarca de Santos, estado de São Paulo. No dia 28 de 

agosto de 2015, em sentença proferida pelo juiz Frederico dos Santos Messias, da 4ª Vara 

Cível de Santos/SP, foi autorizado o registro civil de uma criança constando os nomes de dois 

pais, que formam casal homoafetivo, sem distinguir, inclusive, os respectivos avós, se 

paternos ou maternos. O casal, formado por um norte-americano e um brasileiro naturalizado 

norte-americano (pais requerentes/solicitantes), informou, em petição ao Judiciário, que a 

irmã de um dos companheiros emprestou o útero para gestação do filho, e o material genético 

masculino foi cedido pelo outro. Eles recorreram à Justiça para ter o direito de acompanhar o 

parto, e para que na Declaração de Nascido Vivo (da criança), emitida pelo hospital, constasse 

o nome de ambos (PEREIRA, 2015, s/p). 

                                                           
36

 Síndrome de Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser: ―É uma forma de agenesia Mülleriana caracterizada por 

atresia vaginal, anomalias uterinas e tubárias, que podem incluir ausência ou hipoplasia‖ (GUTSCHE et al., 

2011, p. 192). 
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Nesse sentido, Ferraz (2011, p. 87) esclarece que ―na medida em que a família ganhou 

uma dimensão mais ampla, calcada na busca da realização pessoal de seus membros e da 

dignidade dos mesmos, não há mais como não se admitir a proteção das famílias 

homoafetivas‖. O próprio Conselho Federal de Medicina, na então Resolução nº 2.121/2015, 

no subtítulo II, item 3, diz que é ―permitido o uso das técnicas de RA para relacionamentos 

homoafetivos e pessoas solteiras‖, mas faz uma ressalva dizendo que deve ser ―respeitado o 

direito da objeção de consciência do médico‖ (BRASIL, 2015, p. 4). 

Ainda em relação à reportagem, na sentença o magistrado entende que: 

 
[...] o direito a ser tutelado não é propriamente dos genitores, mas do próprio 

feto: ‗o direito a nascer tendo os pais que lhe desejaram‘. Nesse sentido, 

apontou que a orientação sexual não tem relação com o exercício do pátrio 

poder, e que nas novas relações familiares ‗temos uma clara superação 

daquelas funções tradicionalmente afetas ao pai ou à mãe‘, e não raro há 

casos em que a genitora atua no mercado de trabalho e o genitor, com maior 

disponibilidade, assume as funções inerentes à educação da criança. [...]. ‗As 

crianças, repito, destinatários principais da solução, desinteressados no 

debate jurídico, longe de pretenderem discutir a orientação sexual dos seus 

pais, buscam apenas o direito de nascer, vindo ao mundo cuidados pelos seus 

reais genitores. Vale a máxima, ‗genitor é quem cuida, dá amor e carinho‘‘ 

(PEREIRA, 2015, s/p). 

 

Rodrigo da Cunha Pereira (2015, s/p) explica que ―a homoparentalidade é paternidade 

ou maternidade exercida por casal de pessoas do mesmo sexo, decorrente de adoção, 

reprodução assistida ou útero de substituição, como é o caso da decisão‖. Segundo o 

doutrinador, uma vez que: 

 
[...] a família contemporânea é bem mais ampla, e pelos princípios da 

dignidade humana e cidadania, direitos fundamentais à igualdade, liberdade, 

intimidade e proibição de discriminação, o registro de nascimento decorrente 

da homoparentalidade, biológica ou por adoção é um direito do filho e deve 

conter os nomes dos pais ou das mães, bem como de seus respectivos avós, 

sem distinção se paternos ou maternos, sem descurar dos demais documentos 

que a criança tem direito, como a Declaração de Nascido Vivo. [...] a nova 

família que se forma também representa a Família Ectogenética. ‗É a família 

com filhos decorrentes das técnicas de reprodução assistida. A biotecnologia 

abriu a possibilidade de inseminações artificiais homólogas e heterólogas. 

Todas essas tecnologias, associadas ao discurso psicanalítico, filosófico e 

jurídico, proporcionam caminhos e possibilidades para a constituição de 

novas relações de parentesco‘(PEREIRA, 2015, s/p). 

 

Como tantos outros magistrados de diferentes Tribunais brasileiros, pela ausência de 

lei específica que regulamente a reprodução assistida, geralmente tomam como base para 

fundamentar suas decisões a Resolução do Conselho Federal de Medicina, que trata de 



84 

 

aspectos e conduta ética da classe médica na utilização das técnicas de reprodução humana 

medicamente assistida. Mesmo sem força de lei, no Brasil, ainda é o único instrumento 

legítimo que pode dar sustentação a uma decisão no Judiciário. 

Situações como estas acima têm sido levadas aos Tribunais brasileiros para dirimirem 

dúvidas e, por óbvio, buscarem soluções sobre a legitimidade da paternidade e da 

maternidade, independentemente de como é formado o núcleo familiar, como também sobre 

os direitos da criança gerada em útero de substituição e pela omissão do Estado, ou seja, por 

não existir lei específica que trata da matéria. Como pode ser visto nas reportagens citadas, os 

magistrados sustentam suas decisões buscando a proteção e o melhor interesse da criança, 

pautadas no vínculo afetivo, não levando em conta a opção sexual. 

Quando há lacunas na lei, ou mesmo a inexistência delas de modo que deixe de 

regulamentar esta ou outra matéria, periodicamente, o Conselho da Justiça Federal promove 

eventos como ―Jornadas de Direito‖ com a finalidade de discutir temas diversos e propor 

enunciados que possam fundamentar decisões e sentenças judiciais.  

Em 2012, foi realizada a ―Jornada de Direito Civil I, III, IV e V‖, e dentre tantos temas 

discutidos estava a reprodução assistida, com a proposta de inclusão de um artigo no final do 

Capítulo II, Subtítulo II, Capítulo XI, Título I, do Livro IV, do Código Civil brasileiro, com a 

seguinte redação:  

 
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‘ (CJF, 2012, p. 32). 

 

Esta redação proposta refere-se ao Enunciado 129, aprovado no referido evento em 

março de 2012, com a justificativa de que:  

 
[...] no momento em que o art. 1.597 autoriza que o homem infértil ou estéril 

se valha das técnicas de reprodução assistida para suplantar sua deficiência 

reprodutiva, não poderá o Código Civil deixar de prever idêntico tratamento 

às mulheres. 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 (CJF, 2012, p. 32).  

 

Outra segurança pretendida pelo Conselho da Justiça Federal é em relação à mulher 

que produz seus óvulos, mas não consegue engravidar, e busca satisfazer seu desejo de ter 
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filho(s) em útero de substituição, e que talvez perca, inclusive, o direito à maternidade, já que 

a gestação será suportada pela mãe sub-rogada.  

 
Contempla-se, igualmente, a mulher estéril que não pode levar a termo uma 

gestação. Essa mulher terá declarada sua maternidade em relação à criança 

nascida de gestação sub-rogada na qual o material genético feminino não 

provém de seu corpo (CJF, 2012, p. 32).  

 

Contudo, Américo Luís Martins da Silva (2015, p. 701) faz uma ressalva bastante 

importante sobre as garantias de direitos do nascituro, ou seja, que o proteja contra ―a recusa 

na entrega após o nascimento‖. Então, surgem situações de conflito negativo e positivo. O 

positivo se dá quando tanto a idealizadora do projeto parental, que pode ser a cedente do 

óvulo ou não, quanto a cedente do útero, também denominada de parturiente, apresentam o 

desejo de assumir a maternidade da criança. Quanto ao negativo, ocorre quando tanto a 

idealizadora da maternidade por útero de substituição (a solicitante), quanto a cedente do 

útero (quem empresta ou aluga o útero) optam, simultaneamente, por negar a maternidade à 

criança gerada, idealizada por uma pessoa, e gestada por outra. 

Um caso clássico já mencionado no item 1.2.1, intitulado de ―Casos 

Contemporâneos‖, do Capítulo 1 deste trabalho, denominado de In the Matter of Baby M, 

ocorreu quando a Suprema Corte de Nova Jersey, ao julgar o ocorrido, determinou que a 

criança fosse entregue à família que apresentasse melhores condições de criá-la, não apenas 

econômica, mas também sociais e a de educá-la (GAMA, 2003). 

Surgem então questionamentos até então difíceis de serem elucidados no âmbito 

jurídico, como aponta Rodrigues: ―A quem cabe o direito de ser mãe social? O que é mais 

importante: o potencial hereditário transmitido ao filho ou o vínculo biológico entre gestante e 

feto? Que papel cabe a cada uma das mulheres envolvidas nessa técnica?‖ (RODRIGUES, 

2008, p. 51). Estas são questões de difíceis respostas e que devem ser tratadas pela legislação, 

como veremos a seguir.  

 

3.2 Útero de Substituição e Legislação no Brasil 

 

A legislação brasileira não tem regulamentação específica nesse sentido, tendo a 

necessidade, portanto, de inclusões no ordenamento jurídico, não só sobre maternidade, como 

também ao que tange à filiação, levando em consideração as novas feições de maternidade. 

Além disso, há também a urgência de positivações quanto ao controle dos limites para uso 

dessas novas biotecnologias (reprodução assistida, especificamente, útero de substituição). 
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A Constituição Federal de 1988, no artigo 203, inciso I, traz a ―proteção à família, à 

maternidade, à infância, à adolescência e à velhice‖. No entanto, tais garantias referem-se à 

assistência social prestada pelo Estado brasileiro. Como diz Canotilho et al. (2013, p. 1953), 

―trata-se de um verdadeiro direito antipobreza‖. Em outras palavras, este direito 

―antipobreza‖: 

 
[...] refere-se exclusivamente a direitos voltados apenas aos pobres e cujo 

objetivo é resgatá-los do estado de pobreza, diferenciá-los de direitos 

voltados exclusivamente aos pobres, mas que não têm o mesmo objetivo, 

como o direito à assistência judiciária gratuita, e de direitos que podem 

eliminar ou amenizar a pobreza, mas cujos destinatários não são 

exclusivamente os pobres, como o direito à saúde ou à educação que, no 

Brasil, são a todos conferidos (CANOTILHO et al., 2013, p. 1953). 

 

Percebe-se que o texto constitucional não mostra claramente os direitos relativos à 

maternidade, especificamente. E ousamos dizer que são direitos assistencialistas, mas que em 

nada se reportam ao que de fato importa, ou seja, ao direito à maternidade natural ou não. Por 

exemplo: a uma mulher que pretende ter um filho por meio de técnicas conceptivas, quais os 

direitos a ela conferidos pela Constituição Federal vigente? Questões como essa, de âmbito 

jurídico, no nosso entender, merecem ser positivadas explicitamente e não apenas fazer 

menções, sem um objetivo específico e claro.  

Krell (2006, p. 197) diz que ―é justamente a exclusão jurídica total da maternidade da 

mulher gestatriz que torna a técnica da gestação de substituição tão polêmica entre nós, com a 

imagem da criança recém-nascida ser arrancada dos braços da mulher que a carregou durante 

nove meses‖. Essa é uma questão polêmica na sociedade, não só no Brasil, mas também em 

vários outros países. No entanto, a autora apresenta a seguinte solução: 

 
Este problema, no entanto, pode ser resolvido concedendo-se, a princípio, a 

maternidade à mulher que deu à luz a criança; ao mesmo tempo, deve ser 

estabelecida, legalmente, a possibilidade de que a ‗mãe idealizadora‘ a adote 

imediatamente, caso a ‗mãe legal‘ concorde com isso (KRELL, 2006, p. 

197). 

 

Como ser a ―mãe legal‖ se no ordenamento jurídico brasileiro não há uma norma que 

assim a determine? Há que se levar em consideração o material genético do doador, se ele é o 

marido da ―mulher idealizadora‖. Mas e se for anônimo? Sendo o marido de fato, ele é o pai 

biológico, então a mãe seria a mulher ―idealizadora‖? E se a mulher ―idealizadora‖ não 

fornece o material genético, por que ela teria mais direito à maternidade do que a que gestou 

ou a doadora do óvulo? 
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Outro argumento de Krell expõe que:  

 
Como deve haver vínculo de parentesco entre a gestatriz e os beneficiários, é 

pouco provável que haja uma ‗mudança de ideia‘ no sentido de a mãe legal 

querer ficar com a criança, não entregando-a à pessoa que ela iria ajudar a 

ser mãe e, assim, descumprindo o acordo estabelecido entre elas. A atitude 

altruísta da mãe gestadora, portanto, deve continuar existindo até o fim da 

gravidez, isto é, até o nascimento do filho. Os beneficiários somente 

ganhariam uma expectativa de ficar com o filho, a ser legalmente 

concretizado através da adoção (KRELL, 2006, p. 197)
37

. 

 

 Como a filiação socioafetiva já tem sido reconhecida pela doutrina e pelos Tribunais 

brasileiros, poderíamos considerar que compreende não apenas a adoção, como também 

―parentescos de outra origem‖, conforme no caso de reprodução assistida (a afetividade), pois 

como bem coloca Farias e Rosenvald (2015, p. 591), ―o pai afetivo é aquele que ocupa, na 

vida do filho, o lugar do pai (a função). É uma espécie de adoção de fato.‖ E, seguindo esse 

entendimento, Jacqueline Filgueiras Nogueira (2001, p. 86) afirma que é ―o reconhecimento 

do afeto como valor jurídico‖. O critério socioafetivo pode ser usado em diversas ações que 

tratem sobre a filiação, como na ação investigatória de parentalidade
38

, na ação negatória de 

filiação
39

, inclusive na ação de impugnação de filiação
40

. Em qualquer delas, desde que o 

estado de filho seja objeto da ação, é possível alegar e discutir a tese da afetividade (FARIAS; 

ROSENVALD, 2015). No entanto, a determinação deste critério, se é ou não cabível naquela 

ou outra ação, provavelmente dependerá da discricionariedade do magistrado/julgador.  

 Vale lembrar que o Código Civil vigente, em seu art. 1.593, reconhece a possibilidade 

de parentesco e evidentemente a de filiação, que decorrem de outros critérios, considerando e 

abrangendo inclusive a de origem socioafetiva. O Enunciado 108, da I Jornada de Direito 

Civil de 2006, já havia reconhecido que ―no fato jurídico do nascimento, citado no art. 1.603, 

compreende-se, à luz do dispositivo no art. 1.593, a filiação consanguínea e também 

socioafetiva.‖ O mesmo não difere do Enunciado 256, da III Jornada de Direito Civil cuja 

redação é: “A posse do estado de filho (parentalidade socioafetiva) constitui modalidade 

de parentesco civil” (grifo nosso). 

                                                           
37

 Conforme relatado na primeira parte desta pesquisa, houve um caso na Inglaterra, no norte do Tyneside, em 

que a filha (útero de substituição) suportou a gravidez em prol de sua própria mãe biológica, e quando nasceu a 

criança, a jovem (mãe sub-rogada) se negou a entregar o recém-nascido à sua mãe. Existia o vínculo biológico, 

pois a filha gerou e deu à luz ao filho de sua própria mãe. O vínculo afetivo (entre a mãe sub-rogada e o bebê) 

prevaleceu, ou seja, foi mais forte do que o sentimento altruísta, inicialmente demonstrado pela mãe sub-rogada.   
38

 Promovida pelo filho para reconhecimento de seu pai ou mãe. 
39

 Impetrada pelo pai ou mãe ou pelo filho para negar a existência do vínculo paterno-filial. 
40

 Ajuizada pelo filho, pelo pai ou pela mãe, ou mesmo por um terceiro interessado para demonstrar a 

inexistência de uma relação paterno-filial já reconhecida. 
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Há de fato um impasse para se determinar/regulamentar o útero de substituição, uma 

vez que para muitos está no fato de que o ordenamento jurídico brasileiro não acolhe a 

realização de contrato no qual o objeto seja o ser humano, recusa esta fundamentada no 

princípio da dignidade humana. De fato, como levar a termo um litígio onde a vida humana 

está em jogo? Vários fatores estão explicitamente acostados, ou pelo menos deveriam estar - 

entre eles, a vida de uma pessoa a ser concebida (ou já concebida), seu futuro.  

Além disso, sob o ponto de vista contratual (art. 166, Código Civil/2002), esse tipo de 

contrato, o de útero de substituição, é de ―nulidade absoluta‖, pois ―recaem sobre realidades 

insusceptíveis de comércio como o são a maternidade e a filiação, independentemente de 

serem gratuitos ou onerosos‖ (KRELL, 2006, p. 195-196). A nulidade contratual pode ser 

alegada por qualquer das partes, inclusive pelo Ministério Público que, provavelmente num 

caso específico de útero de substituição, envolvendo não apenas uma, mas vidas humanas 

envolvidas no processo, enquanto fiscal da lei pode alegar, a qualquer tempo, que suas 

indicações devam ser acatadas pelo julgador.  

Há que se mencionar também o artigo 199, §4º da Constituição Federal de 1988, no 

qual Barboza (1993) busca fundamentação para expor seu entendimento. Justifica a autora 

que mesmo este dispositivo constitucional não se aplicando diretamente ao útero de 

substituição, ainda assim ―impede a comercialização do corpo humano, não devendo também 

a cessão gratuita ser possível por comprometer de maneira irremediável os laços jurídico-

familiares‖ (GAMA, 2003, p. 859). 

Tal como a nulidade contratual alegada por Krell (2006), o impedimento para esse tipo 

de prática colocado por Barboza, são entendimentos feitos por analogia, com adaptações 

legais buscadas no ordenamento jurídico brasileiro, uma vez que não existe lei específica que 

regulamente nem a prática e tão pouco a comercialização. No entanto, ao contrário desta 

afirmativa, não há como interpretar analogicamente o princípio constitucional que se refere às 

mães por útero de substituição, a exemplo do princípio da dignidade. Interpretação deste 

princípio nesses casos, como também o melhor interesse da criança, pois se está lidando com 

vidas humanas e com seus valores inalienáveis. 

Para Ferraz (2011), a falta de legislação específica talvez ocorra por ainda ser 

considerada escassa a realização das técnicas de reprodução assistida em vista do número de 

partos ocorridos no país, apesar de o crescimento do uso dessas técnicas se mostrar bastante 

acelerado. A despeito do seu acesso, que ainda é considerado limitado para uma pequena 

parcela da população por causa do seu alto custo, já tem sido noticiado condutas bastante 

questionáveis sob o ponto de vista ético, como por exemplo, ―a venda de óvulos, a cessão 
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onerosa do útero, a escolha seletiva de embriões, a ovo doação‖ (FERRAZ, 2011, p. 33). No 

que se refere a essas tantas possibilidades que entendemos como condutas ilícitas, Maria 

Helena Diniz diz o seguinte: 

 
[...] enquanto não advier a legislação regulamentadora da reprodução 

humana assistida, prevalecerá, segundo alguns autores, o princípio de que 

tudo aquilo que não está proibido está permitido, deixando os cientistas da 

área biomédica com grandes possibilidades de ação na área da embriologia e 

da engenharia genética. Entretanto, entendemos que, ante a ausência daquela 

norma, dever-se-á aplicar o art. 4º da Lei de Introdução ao Código Civil
41

, 

freiando, assim, a atividade jurisdicional que, então, só poderá utilizar-se dos 

princípios gerais do direito comparado ante a complexidade dessa temática, 

sempre levando em conta o respeito à dignidade humana (DINIZ, 2002, p. 

523). 

 

No entanto, poderá ainda o magistrado utilizar o art. 5º da Lei de Introdução ao 

Código Civil.
42

 Vale destacar que a Lei de Introdução ao Código Civil, Decreto-Lei nº 4.657, 

de 4 de setembro de 1942, sofreu alteração pela Lei nº 12.376, em 30 de dezembro de 2010, 

passando a uma nova denominação, ―Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro‖. 

Mesmo com tal alteração, o art. 4º a que se refere Maria Helena Diniz, e o art. 5º se mantêm 

inalterados.  

No entanto, não se pode deixar de mencionar também a Lei de Biossegurança (Lei nº 

11.105, de 24 de março de 2005)
43

 que, embora traga em seu texto apenas um dispositivo 

tratando da reprodução assistida, não regulamenta tal matéria. Trata apenas da clonagem, 

conforme o art. 3º, inciso VIII, como ―processo de reprodução assexuada, produzida 

artificialmente, baseada em um único patrimônio genético, com ou sem utilização de técnicas 

de engenharia genética‖. E o art. 5º, caput da mesma lei, seus incisos e parágrafos, onde 

consta que:  

 
É permitida, para fins de pesquisa e terapia, a utilização de células-tronco 

embrionárias obtidas de embriões humanos produzidos por fertilização in 

vitro e não utilizados no respectivo procedimento, atendidas as seguintes 

condições: 

I – sejam embriões inviáveis; ou 

                                                           
41

 Art. 4°. ―Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios 

gerais de direito‖. 
42

 Art. 5
o
. ―Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem 

comum‖. 
43

 Regulamenta os incisos II, IV e V do § 1
o
 do art. 225 da Constituição Federal, estabelece normas de segurança 

e mecanismos de fiscalização de atividades que envolvam organismos geneticamente modificados – OGM e seus 

derivados, cria o Conselho Nacional de Biossegurança – CNBS, reestrutura a Comissão Técnica Nacional de 

Biossegurança – CTNBio, dispõe sobre a Política Nacional de Biossegurança – PNB, revoga a Lei n
o
 8.974, de 5 

de janeiro de 1995, e a Medida Provisória n
o
 2.191-9, de 23 de agosto de 2001, e os arts. 5

o
, 6

o
, 7

o
, 8

o
, 9

o
, 10 e 16 

da Lei n
o
 10.814, de 15 de dezembro de 2003 (BRASIL, 2005). 
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II – sejam embriões congelados há 3 (três) anos ou mais, na data da 

publicação desta Lei, ou que, já congelados na data da publicação desta Lei, 

depois de completarem 3 (três) anos, contados a partir da data de 

congelamento. 

§ 1
o
 Em qualquer caso, é necessário o consentimento dos genitores. 

§ 2
o 

Instituições de pesquisa e serviços de saúde que realizem pesquisa ou 

terapia com células-tronco embrionárias humanas deverão submeter seus 

projetos à apreciação e aprovação dos respectivos comitês de ética em 

pesquisa. 

§ 3
o
 É vedada a comercialização do material biológico a que se refere este 

artigo e sua prática implica o crime tipificado no art. 15 da Lei nº 9.434, de 4 

de fevereiro de 1997 (BRASIL, 2005).  

 

 Esta lei, segundo os legisladores brasileiros, inovou o sistema jurídico brasileiro, 

dispondo sobre o princípio da precaução, abordando aspectos ambientais, sanitários, sociais, 

culturais, no âmbito jurídico, sobre o uso da biotecnologia, na agricultura, no uso de embriões 

para efeito de pesquisa. Resta, então, buscar amparo na Resolução do CFM nº 2.121/2015, 

que, reiteramos, não tem força de lei.  

Sobre esta ausência de norma, Habermas (2010, p. 34) diz que ―com os novos 

desenvolvimentos técnicos, surge, na maioria das vezes, uma nova necessidade de 

regulamentação. No entanto, até agora, as regras normativas simplesmente se ajustaram às 

transformações sociais‖. Citando o exemplo da legislação alemã, o autor diz que foi proibido 

o Diagnóstico Genético Pré-Implantação (DGPI) e o uso de embriões para pesquisa, assim 

como a ―barriga de aluguel‖ e eutanásia, igualmente permitidas em outros países. Segundo 

ele, técnicas de intervenção na linha germinativa e na clonagem de organismos humanos são, 

inclusive, proibidas, por vários motivos, não apenas pelos riscos que elas oferecem. 

Ainda, entende-se que as técnicas de reprodução assistida, no Brasil, carecem tanto de 

um debate sobre os aspectos filosóficos quanto de regulamentação legislativa, pois até o 

momento existem apenas resoluções que tentam se ajustar a essas evoluções, mas tão somente 

nos aspectos éticos sobre as condutas médicas. E diz ainda que: 

 
A partir dessa perspectiva empiricamente desenganadora, as intervenções 

legislativas surgem na liberdade da pesquisa biológica e no desenvolvimento 

da técnica genética como tentativas vãs de se opor à tendência de liberdade 

que domina a modernidade social (HABERMAS, 2010, p. 35). 

 

Há sem dúvida, quanto à utilização das técnicas conceptivas, a liberdade de escolha, 

onde a mulher ou o homem usa de seus direitos, como a autonomia. Juntos ou 

individualmente, optam por ter filho(s) através dessas técnicas, já que não há norma 

impeditiva. Contudo, ressaltamos que, apesar de a própria Constituição Federal/88 tutelar 
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todos os direitos e garantias fundamentais e inerentes ao ser humano, indistintamente não 

podemos deixar de frisar que os abusos éticos e morais existem, assim como atos ilícitos 

como a mercantilização do corpo - prática que tem se tornado comum e bastante livre. 

Portanto, a necessidade de norma regulamentadora é imprescindível.  

Exatamente por não haver lei específica tratando deste tema, há um Projeto de Lei nº 

4.892/2012 que tramita no Congresso Nacional desde 2012, de autoria do Deputado Eleuses 

Paiva, do Partido Social Democrático (PSD) de São Paulo, cuja proposta é instituir o Estatuto 

da Reprodução Assistida, com a finalidade de regulamentar a aplicação e a utilização das 

técnicas de reprodução humana assistida e seus efeitos no âmbito das relações civis sociais 

(PAIVA, 2012). 

Entre outras disposições, o autor do referido Projeto de Lei praticamente transcreve 

grande parte das disposições elencadas pelo Conselho Federal de Medicina, diga-se 

Resolução nº 1.957/2010, lembrando que esta revogou a anterior. Alguns pontos deste 

documento, como no Capítulo III – ―Da Proteção Principiológica‖ – que trata da aplicação e 

utilização das técnicas médicas de reprodução humana com base nos princípios do respeito à 

vida, serenidade da família, igualdade, dignidade da pessoa humana, superior interesse da 

criança, paternidade responsável, liberdade de planejamento familiar, proteção integral da 

família, autonomia da vontade, boa-fé objetiva, transparência e subsidiariedade. Destacamos 

também o Capítulo V – ―Da Cessão Temporária de Útero‖ – onde contam a permissibilidade 

para prática de útero de substituição através das técnicas de reprodução humana, como 

também algumas proibições, por exemplo, no artigo 22: ―a cessão temporária de útero não 

poderá implicar em nenhuma retribuição econômica à mulher que cede seu útero à gestação‖; 

como também no artigo 25: ―a gestação de substituição não poderá ter caráter lucrativo‖, entre 

outras (PAIVA, 2012, p. 3-6). 

Embora ainda esteja em trâmite no Congresso Nacional, desde 2012, mesmo assim 

este Projeto de Lei é um documento que carece de urgência para ser votado e aprovado pelos 

legisladores, e sancionado pela Presidência da República, tal é sua importância e pertinência. 

Pois a ausência de lei regulamentar para esse tipo de procedimento tem levado a abusos, que 

poderiam até serem considerados antiéticos. Ainda que nosso trabalho não seja sobre os casos 

onerosos de útero de substituição, cabe ressaltar que muitos deles já são amplamente 

praticados no Brasil, como um anúncio publicado em sites gratuitos da internet e amplamente 

divulgado no Facebook que dizia assim: 
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‗Olá, meu nome é Renata, tenho 25 anos, 1,71 metro, 58 quilos. Sou solteira, 

sem filhos e resido no centro de São Paulo. Estou disposta a gerar um filho a 

quem não possa ter. Alugo meu ventre sem nenhum vínculo emocional pós-

parto, por motivos financeiros‘ (COTTA, 2013, s/p). 

 

 Este é um de muitos anúncios. Segundo a reportagem da Revista Crescer online da 

Editora Globo, em matéria publicada em 04 de julho de 2013, a repórter que assinou esta 

matéria dá outros exemplos e esses são sempre por motivos financeiros: 

Caso de Vitória, 36 anos, mãe de três adolescentes e autora de um dos 

anúncios. ‗Estou prestes a perder meu apartamento e, se isso acontecer, não 

terei para onde ir‘, desabafa. ‗Seria uma coisa boa para os dois lados‘. Ela 

diz que quer R$ 100 mil pelo ‗serviço‘. Há quem cobre menos ou mais e 

quem diga que está disposta a fazê-lo apenas para ajudar. 

Michelle é uma delas. Moradora do Rio de Janeiro, a universitária de 28 

anos diz que está ansiosa para ‗emprestar‘ o útero a um casal da Califórnia, 

nos Estados Unidos. ‗Não é pelo dinheiro‘, garante, tentando mostrar que 

seu gesto chega a ser altruísta e cheio de boas intenções. Mas no decorrer da 

conversa, ela deixa escapar que está gostando muito da chance de viver em 

outro país. ‗Eu mudo de vez no final do ano. Vai ser bom para melhorar meu 

inglês, poder juntar dinheiro para fazer uma pós-graduação fora. Já tenho até 

passaporte com visto‘, diz a estudante, que vai receber o equivalente a R$ 

150 mil e terá hospedagem, acompanhamento médico e psicológico durante 

os nove meses de gestação (COTTA, 2013, s/p). 

 

Segundo Elaine Cotta (2013, s/p), colunista da Revista Crescer, o casal que alugou a 

―barriga de Michelle a encontrou no site Surrogatefinder (buscador de barrigas de aluguel
44

)‖. 

E diz que neste site podem ser encontrados vários anúncios com a mesma finalidade e muitos 

deles são de brasileiras que ocupam o quarto lugar no ranking de preferências por mulheres 

com o biótipo brasileiros, pela fama de serem bonitas. Acrescenta ainda que este acordo ―só 

foi possível porque nos Estados Unidos o aluguel de barriga em troca de dinheiro é permitido 

em alguns estados (entre eles, o da Califórnia)‖ (COTTA, 2013, s/p). 

Em nota, Ferraz (2011) cita uma reportagem da revista Veja, de maio de 2008, 

intitulada de ―Gravidez a Soldo‖ que relata o seguinte: no Brasil, o ―aluguel‖ de uma barriga é 

permitido somente em caráter solidário, ou seja, entre mulheres com algum vínculo afetivo e 

sem fins lucrativos, conforme consta nas resoluções do CFM. No entanto, é outra história que 

se apresenta na prática. 

 
Dos 170 centros brasileiros de medicina reprodutiva, 10% oferecem à suas 

clientes um cadastro de mulheres dispostas a locar seu útero - e receber 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. ‘Por 
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motivos financeiros, estou disposta a alugar minha barriga para pessoas 

que queiram ter filhos e não podem’, anuncia uma dona de casa do interior 

de São Paulo. Nove meses de aluguel de uma barriga saem, em média, 

40.000 reais, mas há casos em que esse valor chega a 100.000 reais 

(REVISTA VEJA acervo digital, 2008, p. 140-141). 

 

Tal prática se mostra comum e ―liberada‖, uma vez que é bastante comum ver 

anúncios desse tipo disseminados pela internet. No entanto, não acontece apenas no Brasil. De 

acordo com Cotta (2013), também ocorre em outros países como a África do Sul, Geórgia e 

Ucrânia. Nestes está sediada uma clínica de reprodução humana ―La Vita Felice‖, a qual 

disponibiliza no seu próprio site os valores a serem cobrados de casais que desejam contratar 

esse ―serviço‖. A clínica recebe casais solicitantes, geralmente de outros países onde é 

proibida tal prática, como Áustria, Alemanha, Noruega e França.  

Em entrevista, Victoriya Chuprinova, gerente do ―Centro de Maternidade de 

Substituição da clínica‖, diz que as mães contratadas por útero de substituição passam a ser 

funcionárias da empresa e são submetidas a vários exames para então serem selecionadas. A 

autora finaliza a matéria comentando o seguinte: 

 
De fato, o assunto é tão complexo que já virou até tema de filme na Índia, 

onde a barriga de aluguel começou a ser permitida no início deste ano e é 

fonte de receita para o chamado turismo da saúde, quando pessoas viajam 

para fazer tratamentos médicos. Segundo uma reportagem no jornal The New 

York Times, especialistas estimam que esse mercado movimente cerca de R$ 

3,4 bilhões. O motivo está no nível de pobreza, o que faz com que os preços 

indianos sejam até 40% menores que os cobrados nos outros países 

(COTTA, 2013, s/p). 

 

 Repetidas vezes nos referimos à ausência de lei no Brasil que regulamente a 

reprodução humana, sendo que apenas o Conselho Federal de Medicina tem se manifestado, 

desde 1992, com Resoluções recorrentes que tratam apenas de questões éticas sobre a conduta 

dos médicos e a vedação de comercialização de úteros de substituição. Contudo, ousamos 

dizer que nem sempre a contratação de mulheres para gestarem possui relação direta com a 

pobreza, mas sim, com fins econômico-financeiros. Ou seja, mulheres que alugam o seu útero 

com o único propósito de ganho monetário, sem, no entanto, ter relação com pobreza. 

É oportuno mencionar que devido à grande discussão que o caso ―Baby M” despertou, 

surgiu um movimento denominado Movimento Anti-Maternidade por Substituição, 

estimulado principalmente por grupos feministas e religiosos que pregavam que o contrato de 

maternidade por substituição representava ―a venda de bebês‖ e a ―objetificação das 

mulheres‖, transformando-as em ―fábricas de bebês‖, e por isso gerava ―a exploração de 
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mulheres menos favorecidas que não possuíam capacidade de compreender as consequências 

das decisões que estavam tomando‖ (SILVA, 2015, p. 701-702). 

O mesmo autor sugere que, em casos de conflitos, enquanto não há lei no Brasil para 

dirimí-los, poderá ser utilizado o artigo 43 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto 

da Criança e do Adolescente (ECA) que dispõe: ―Adoção será deferida quando apresentar 

reais vantagens para o adotando e fundar-se em motivos legítimos‖ (SILVA, 2015, p. 702). A 

opção será então pelo melhor interesse da criança, conforme determinado pelo ECA.  

Ainda sobre o vínculo da filiação, traz o ECA em seu art. 42, § 1º: ―não poderão 

adotar os ascendentes e os irmãos do adotando.‖ Trata-se de um impedimento de constituir-se 

vínculo de filiação, via adoção, por parente em linha reta e por irmão do adotando. No Direito 

Civil de Família, este raciocínio advém da intenção de o ordenamento jurídico obstaculizar o 

tumulto sucessório, segundo Carlos Eduardo Pachi (apud MUNIR, 2003, p. 161).  

Nesse sentido, o ordenamento jurídico brasileiro é pacificado, visando com tal 

impedimento evitar confusões de parentesco, ―estabelecendo a impossibilidade de adoção por 

ascendentes e irmãos‖ 
45

. Sendo assim, ―para evitar o caos sucessório, a solidária conclusão 

recai na maternidade da doadora do material genético em detrimento da mulher que realizou a 

‗barriga de aluguel‘‖, segundo o entendimento de Gonçalves (2012). 

A par disso, a Resolução do CFM nº 2.121/2015, no subtítulo VII, item 1, traz que:  

 
[...] as doadoras temporárias do útero devem pertencer à família de um dos 

parceiros em parentesco consanguíneo até o quarto grau (primeiro grau – 

mãe; segundo grau – irmã/avó; terceiro grau – tia; quarto grau – prima). 

Demais casos estão sujeitos à autorização do Conselho Regional de 

Medicina (BRASIL, 2015, p. 6). 

 

Para Gonçalves (2012, p. 48), diante desta determinação ética do CFM, ―não há como 

se atribuir a maternidade à mulher que realizou a ‗barriga de aluguel‘, sob pena de 

infirmarem-se todos os dispositivos do ECA que militam em favor da família natural e da 

ausência de desordem parental‖ - esclarecendo-se que esta posição refere-se à adoção na 

hipótese de reprodução assistida. Portanto, sobre tal questão, não há posicionamento 

controverso, uma vez positivado neste estatuto (ECA). Por outro lado, posicionamentos 

distintos versam sobre a maternidade em caso de útero de substituição, como no Direito 

Comparado. 

Num cenário tão abrangente, como no Direito Comparado, nos parece haver posições 

contrárias à prática do útero de substituição, ou como bem disse Sérgio Ferraz (1991) citado 
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por Leite (1995, p. 419), ―o direito comparado vem criando toda uma teia de rejeição à 

chamada barriga de aluguel‖. Isso porque existem posições restritivas com relação ao útero de 

substituição, e ora leis estrangeiras se mostram mais enérgicas, como é o caso da Alemanha, 

ora se mostram mais liberais, como os Estados Unidos da América, em alguns estados. É o 

que veremos a seguir. 

  

3.3 Contrato de gestação em útero de substituição 

 

 A despeito das divergências normativas que ainda permeiam este assunto bastante 

complexo, assim como problemas oriundos das técnicas de reprodução assistida, nos parece 

haver uma unanimidade em torno da questão da dignidade da pessoa humana. No Brasil, 

vários doutrinadores fazem referência ao útero de substituição usando diferentes expressões 

no tratamento desta temática. Com relação aos contratos firmados entre pessoas solicitantes e 

às cedentes, doutrinadores ao definirem esse tipo de contrato, como Silva, fazem uma 

definição clara. Para ele, ―a maternidade por substituição é o acordo em que uma mulher 

aceita engravidar com o objetivo de gerar e dar à luz uma criança que será criada por outra 

mulher. Tal acordo recebe a denominação de contrato de gestação‖ (SILVA, 2015, p. 698). 

 O autor classifica este contrato de duas formas: a primeira, como ―contrato de doação 

de nascituro na gestação‖ ou contrato de gestação em que o nascituro pode ser filho biológico 

da mulher grávida, pelas vias normais e, por algum motivo não pode criá-lo, então deve doá-

lo a quem pode. Na segunda, ―contrato de gestação por inseminação artificial‖, ou seja, 

contrato de gestação em que o nascituro é fruto de inseminação artificial. Nesse tipo de 

contrato, a ―mãe de substituição‖ ou ―mãe de aluguel‖
46

 obriga-se a entregar o recém-nascido 

aos pais que idealizaram o projeto parental, imediatamente após seu nascimento (SILVA, 

2015). 

 O autor subdivide a maternidade por substituição em duas espécies distintas: altruísta, 

ou seja, nessa modalidade a ―mãe substituta‖ não exige nenhum tipo de recompensa, 

recebendo somente pelas despesas naturais advindas da gravidez. Ao contrário desta, a outra 

espécie é denominada de maternidade de substituição comercial e, nesse tipo de contrato, a 

mulher contratada recebe pagamento por todas as despesas com a gravidez e remuneração 

pelo ―serviço‖ prestado (SILVA, 2015). Há correntes favoráveis e contrárias a respeito desse 
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tipo de contrato, onde uma rejeita ser lícito o contrato de gestação por inseminação artificial, e 

a segunda corrente, ao contrário da primeira, entende que não há ilicitude neste caso. 

A primeira corrente traz os seguintes argumentos: o primeiro deles é que essa espécie 

de contrato ―constitui verdadeira ameaça à dignidade da criança, pois se mesmo antes do parto 

ela já é considerada pessoa em desenvolvimento, não pode, portanto, ser objeto de contrato, 

pois possui direitos que devem ser respeitados‖ (BARBAS, 2006, p. 89, apud SILVA, 2015, 

p. 699). Assim, entende-se ser o objeto ilícito, tendo em vista ser contrário aos bons costumes 

(LIMA NETO, 2001). O segundo diz que esse tipo de contrato é prejudicial à ―mãe 

substituta‖, pois mesmo se esta não doou o material biológico (o óvulo), teria legitimidade em 

ser a mãe. Pois alguns doutrinadores entendem que a mãe é aquela que gera e não a doadora. 

Sendo assim, ela não poderia renunciar ao seu estatuto jurídico de mãe, pois, no ordenamento 

jurídico brasileiro, representa direito familiar, de relevância pública, portanto, indisponível 

(SILVA, 2015). 

Um terceiro argumento diz que, caso a parturiente seja casada, o seu marido também 

abdicaria ao estatuto jurídico de pai, uma vez que é presumida a paternidade da criança 

nascida de sua esposa. E o quarto argumento diz o seguinte: se o nascituro nascer com alguma 

doença ou defeito grave, existiria a possibilidade de rejeição pelos pais que o idealizaram, 

tornando-o candidato ao abandono, pois o desejo é de ter filhos, desde que perfeitos, sendo 

que a ―mãe substituta‖ também poderia rejeitá-lo. Seria este um conflito (negativo) de difícil 

solução, uma vez que o melhor interesse da criança ficou exposto ao perigo (SILVA, 2015; 

HRYNIEWICZ, SAUWEN, 2008). 

Já a corrente contrária não vê ilicitude no referido contrato, apoiando-se nos seguintes 

argumentos: O primeiro justifica que o útero de substituição é um instituto que pode ser 

comparado à adoção (art. 41
47

 do ECA). No entanto, diferente desta corrente que prima pelo 

melhor interesse da criança, de cujo poder familiar os pais foram privados, outras correntes 

estabelecem ―a ruptura de parentesco entre a criança e a ‗mãe substituta‘, exceto quanto aos 

impedimentos matrimoniais. Portanto, igual como ocorre na adoção, cessa toda e qualquer 

relação jurídica quanto à mulher que serviu para a formação da criança contratada em seu 

útero‖ (SILVA, 2015, p. 700). O segundo argumento diz que, em caso de útero de 

substituição, o interesse do casal infértil ou futuros pais é que deve ser privilegiado e não o da 
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criança, mesmo porque não há como defender o interesse de uma criança que não foi sequer 

gerada (OLIVEIRA, 1992, p. 32, apud SILVA, 2015, p. 700). 

O terceiro argumento diz que esse tipo de contrato não cria vínculo de parentesco entre 

a criança e a mãe por útero de substituição, apenas a contribuição para gestar a criança. 

Mesmo que nasça de seu ventre, a criança não deriva desta condição nenhum vínculo jurídico 

entre ela (a criança) e a ―mãe substituta‖ (SILVA, 2015). 

O quarto argumento baseia-se na justificativa de que a doutrina e a jurisprudência 

sempre pautavam-se na máxima de que a ―mãe é sempre certa‖, pois sua determinação se 

dava pela gravidez e pelo parto. Esta tese caiu por terra mediante a possibilidade de se utilizar 

as técnicas de reprodução assistida e a prática do útero de substituição. A autora ainda 

acrescenta que o que se pode afirmar é que a gestatriz é sempre certa (DIAS, 2010). E, por 

outro lado, não se garante direito algum para o bebê que o proteja, se eventualmente houver a 

recusa de entregá-lo após nascimento (SILVA, 2015). 

Vários são os argumentos contrários e favoráveis a esse tipo de contrato. Não há na 

doutrina e nem na jurisprudência brasileira nenhuma corrente majoritária, talvez por ser um 

assunto extremamente delicado, embora muitos não o vejam assim, ou talvez pela ausência de 

lei que regulamente a matéria.  

No Enunciado 129, ficou bastante claro que ―em hipótese alguma, poderá ser 

permitido o fim lucrativo por parte da mãe sub-rogada‖ (CJF, 2012, p. 32). É um 

impedimento constante também na Resolução do CFM nº 2.121/2015, no subtítulo VII, item 

2: ―A doação temporária do útero não poderá ter caráter lucrativo ou comercial‖ (BRASIL, 

2015, p. 7). 

Diante desse entendimento, fica explicitado sem nenhuma dúvida: 

 
[...] a repulsa do ordenamento jurídico ao caráter oneroso da cessão de útero, 

somente permitindo a utilização dessa técnica como um recurso para pessoas 

que podem levar a termo uma gestação. Em tais hipóteses, atendidas as 

exigências do Conselho Federal de Medicina, é de conferir juridicidade à 

maternidade por substituição (FARIAS; ROSENVALD, 2015, p. 552).  

 

Nesse sentido, Immanuel Kant, citado por Farias e Rosenvald (2015, p. 552), observou 

que ―o que tem preço pode ser também reposto por alguma coisa, a título de equivalência; ao 

contrário, o que é superior a qualquer preço, o que por conseguinte não admite equivalente, é 

aquele que tem uma dignidade‖. A vida humana não tem equivalente, ao contrário de um 

negócio jurídico, que trata de bens materiais e que tem algo equivalente ao seu preço. A vida 

humana é imaterial, subjetiva, portanto, não pode ser objeto de um negócio jurídico.  
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 Contudo, sob outros aspectos, entendemos ser possível e até necessário um contrato 

entre as partes, até porque para a fixação de requisitos para a validade do ato inclusive para 

fins de responsabilização civil das partes, para que seja evitado que ocasionalmente as partes 

envolvidas (ou uma delas) recusem por diferentes motivos a filiação estabelecida (FARIAS; 

ROSENVALD, 2015). 

 Sob esse ponto de vista, Oliveira e Borges Júnior (2000) citam como exemplo um caso 

de um bebê nascido com microcefalia que foi rejeitado, tão logo nasceu, ao mesmo tempo, 

pela mãe portadora e pelos pais biológicos. Por esse e outros motivos, segundo Farias e 

Rosenvald, é que devem ser ―respeitadas as exigências do Conselho de Medicina‖ para ―se 

conferir a maternidade do nascituro àquela que cedeu o material genético‖ (FARIAS; 

ROSENVALD, 2015, p. 552). 

 

3.3.1 Útero de Substituição e Legislação no Mundo 

 

Alguns países já adotam leis sobre reprodução assistida e útero de substituição, como a 

Suécia, que desde 1984 editou e homologou a Lei nº 1.140, em 21 de dezembro, 

regulamentando a inseminação heteróloga. Consta desta lei que, se o marido ou companheiro 

der o consentimento, este juridicamente será considerado o pai de fato da criança. No entanto, 

uma das condicionantes da referida lei é de que para que este tipo de inseminação seja 

realizado é preciso ter havido (ou que haja) comprovadamente uma relação heterossexual 

estável, ―sendo vedada a inseminação de mulher que viva sozinha, ou seja, homossexual‖ 

(WIDER, 2007, p. 95). 

Ainda sobre a fecundação heteróloga, a lei referida dispõe que os pais da criança em 

situação semelhante à dos pais adotivos, determinando que o casal idealizador da fecundação 

in vitro venha adotar o bebê (CAMARGO, 2003). Contudo, vale ressaltar que esta lei 

determina ainda que a única maneira de se realizar a fecundação in vitro é com os gametas do 

próprio casal ou dos companheiros, segundo João Álvaro Dias (1996). 

No entanto, em 1985, a Suécia editou uma lei que tratou da fecundação artificial ainda 

mais completa. O artigo 2º desta lei permite o uso dessa técnica apenas para casais e 

companheiros em uniões estáveis, com consentimento expresso do parceiro, excluindo-se 

casais homossexuais e mulheres solteiras. Além disso, as intervenções só podem ser 

realizadas em hospitais públicos, com a supervisão de um médico especialista, somente 

depois de ter constatado efetivamente que as condições médicas, psicológicas e sociais se 

mostraram adequadas (KRELL, 2006).  



99 

 

Na Alemanha, em 1990, foi sancionada a Lei de Proteção aos Embriões, a qual 

estabelece que a fecundação heteróloga deva ser autorizada apenas em condições restritas, a 

exemplo de perturbação duradoura da fecundidade do marido e após o seu consentimento ser 

dado por escrito, na presença de oficial notarial, ou seja, um consentimento que tenha fé 

pública. Quanto à fecundação in vitro, só pode ser autorizada se for homóloga, em casos 

restritos, por instituições médicas devidamente autorizadas pelo Estado e órgãos competentes, 

e a fecundação deverá ser feita a partir do número de óvulos necessário ao procedimento e, 

para apenas uma transferência, evitando assim o excesso de embriões, pois na Alemanha a 

criopreservação é proibida. A referida lei veda também aos casais não casados a procriação 

assistida com o esperma de um doador, bem como a procriação artificial de mulheres solteiras 

(KRELL, 2006).  

Além disso, a referida lei veda o útero de substituição, que, em seu artigo 1º, ―tipifica 

como crime a conduta daquele que proceder à fecundação artificial em mulher que esteja 

disposta a ceder definitivamente o seu filho a terceiros após o nascimento, podendo a pena ser 

desde multa até prisão por 3 (três) anos‖ (SILVA, 2015, p. 702). 

Talvez devido às atrocidades praticadas por médicos nazistas durante a Segunda 

Grande Guerra Mundial, a Alemanha tenha se posicionado de maneira tão restrita em relação 

à reprodução humana medicamente assistida. A lei que regulamenta tal matéria se comparada 

a outros países europeus é bastante restrita, como por exemplo, diante da Inglaterra ou a 

Espanha, e mais restrita ainda sobre o útero de substituição, prática esta proibida naquele 

território. 

 
A legislação alemã considera que todas estas convenções, chamadas 

‗maternidade de substituição‘ não levam em consideração a dignidade 

humana das crianças assim concebidas; não é levada em consideração a 

importância do desenvolvimento da criança no seio materno sobre o 

desenvolvimento da personalidade da criança, bem como o papel decisivo da 

relação biológica e psíquica existente entre a criança e aquela que a gerou. 

Na ‗substituição‘ tudo isso fica negligenciado (LEITE, 1995, p. 421). 

 

Partindo dessas considerações e observando outros países que já têm leis que tratam 

deste assunto, os que proíbem a utilização do útero de substituição, entre outros aspectos, se 

valem do princípio da dignidade humana para proibir e até mesmo condenar com veemência o 

útero de substituição, sob qualquer pretexto.  

Portanto, a legislação alemã se faz extremamente clara e não abre nenhum tipo de 

concessão ou dá margem de dúvidas: ―a maternidade de substituição é absolutamente 

proscrita‖ (LEITE, 1995, p. 421).  
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Em Portugal, a Lei 32/2006, em vigor desde janeiro de 2007, dispõe sobre a 

―Procriação Medicamente Assistida‖ (PMA). O seu art. 6º elenca quem são os beneficiários 

da PMA:  

 
1 - Só as pessoas casadas que não se encontrem separadas judicialmente de 

pessoas e bens ou separadas de facto ou as que, sendo de sexo diferente, 

vivam em condições análogas às dos cônjuges há pelo menos dois anos 

podem recorrer a técnicas de PMA. 2 - As técnicas só podem ser utilizadas 

em benefício de quem tenha, pelo menos, 18 anos de idade e não se encontre 

interdito ou inabilitado por anomalia psíquica (PORTUGAL, 2006, p. 1). 

 

Esta lei proíbe expressamente a maternidade por útero de substituição, estabelecendo 

no seu artigo 8º, n.1 e seguintes, o que se passa a seguir: 

 
1 - são nulos os negócios jurídicos, gratuitos ou onerosos, de maternidade de 

substituição. 2 - Entende-se por «maternidade de substituição» qualquer 

situação em que a mulher se disponha a suportar uma gravidez por conta de 

outrem e a entregar a criança após o parto, renunciando aos poderes e 

deveres próprios da maternidade. 3 - A mulher que suportar uma gravidez de 

substituição de outrem é havida, para todos os efeitos legais, como a mãe da 

criança que vier a nascer (PORTUGAL, 2006, p. 2).  

 

Observamos que os legisladores de Portugal também entendem que mãe é aquela que 

gera e dá à luz ao bebê e, portanto, a esta são garantidos todos os efeitos legais nesse país. É 

um entendimento que coaduna com alguns doutrinadores, mas não com alguns julgados 

decididos pelos tribunais brasileiros. 

Cabe salientar que em seu Capítulo VII, da ―Responsabilidade criminal‖, a lei 

portuguesa trata das penalidades a quem descumprir as normas estabelecidas na referida lei, 

tratando em seu artigo 39º especificamente sobre sanções com relação à ―maternidade de 

substituição‖, estabelecendo que no seu inciso 1 que ―quem concretizar contratos de 

maternidade de substituição a título oneroso é punido com pena de prisão até 2 anos ou pena 

de multa até 240 dias‖ (PORTUGAL, 2006). 

Na Espanha, a procriação artificial é permitida, uma vez que há licitude tanto da 

inseminação homóloga, quanto da heteróloga, inclusive para mulheres solteiras (Lei nº 35, de 

22 de novembro de 1988). Porém, esta lei proibia o ―aluguel de útero‖ e dizia que ―as pessoas 

que participassem de um acordo de gestação seriam passíveis de sanção administrativa, civil 

ou penal.‖ Igualmente ―as agências e instituições que propiciassem a maternidade de 

substituição, bem como as equipes médicas que as realizassem e os Centros ou Serviços onde 

atuasse com esta finalidade‖ (LEITE, 1995, p. 422).  
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No entanto, em 2006, esta lei foi revogada pela Lei 14/06, como também todas as 

disposições anteriores sobre as técnicas de reprodução humana assistida naquele país. De 

acordo com a nova lei, é permitido ―que qualquer mulher, independentemente do estado civil 

e da orientação sexual, maior de 18 anos, com bom estado de saúde e desde que consinta 

livremente possa fazer uso das técnicas de reprodução humana assistida, para fins exclusivos 

de procriação‖ (art. 6º) (FERRAZ, 2011, p. 71). No caso de a mulher ser casada, precisará do 

consentimento do marido. 

Quanto à filiação, a lei prevê que serão aplicadas as normas da lei civil do país, com 

ressalvas as normas específicas nela contidas. Da mesma forma, esta lei determina que tanto o 

marido quanto a mulher não podem impugnar a paternidade ou a maternidade dos filhos 

nascidos através de técnicas de reprodução humana assistida, como também não deve haver 

nenhuma menção, no registro civil, dos dados que possam concluir que o filho foi fruto da 

utilização dessas técnicas (art. 7º, Lei 14/06) (FERRAZ, 2011). 

Esta lei não lista em seu texto técnicas de reprodução humana assistida, deixando 

espaço para que novas técnicas ou variantes das já existentes possam ser testadas, desde com 

prévia autorização das autoridades competentes daquele país (FERRAZ, 2011). A legislação 

espanhola, mesmo com tendência liberal, não se estendeu ao útero de substituição, portanto, 

proíbe a utilização de técnicas de reprodução assistida visando a gestação de substituição. 

Assim, Ferraz (2011, p. 73) diz que esta lei espanhola é considerada permissiva, pois 

foi objetivo de questionamento pela Igreja Católica e por estudiosos do Biodireito, sob o 

ponto de vista ético, sob o argumento de que ―atenta contra a dignidade humana do embrião‖. 

Nesse sentido, a mesma autora, menciona o entendimento de Elena Postigo, professora de 

aspectos humanísticos de Bioética da Universidade CEU San Pablo e membro da Academia 

Pontifícia de Bioética da Espanha de que esta lei ―não respeita a vida do embrião‖. E explica 

que ―a partir da teologia moral católica, essa norma é ilícita e intrinsecamente ruim porque 

permite a criação de embriões humanos fora do útero materno, assim como sua destruição, 

seleção e utilização para pesquisa‖. É ilícita também quanto aos fins e aos meios utilizados. 

Mesmo nos países desenvolvidos como Espanha, este é ainda um tema que traz vários 

questionamentos, discussões e entendimentos distintos. Talvez por isso a dificuldade de ser 

regulamentada tal matéria em face de tantas implicações éticas e jurídicas que dela decorrem.  

Também a Inglaterra, por sua vez, não permite ―qualquer espécie de remuneração na 

doação de material genético. Sua tradição jurídica costumeira, common law, restringiu 

atenção legislativa à questão da maternidade por substituição, por meio da Surrogacy 

Arrangements Act, de 1985‖ (GONÇALVES, 2012, p. 33). Além disso, a legislação inglesa 
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proíbe expressamente a seleção de sexos dos bebês. O Direito Inglês proibiu, pois, a prática 

remunerada do ―útero de substituição‖, prevendo sanções para aqueles que descumprirem a 

norma. Por outro lado, admitiu sua utilização, implicitamente, quando não houver qualquer 

remuneração (SILVA, 2015). 

No Canadá, a sexagem também foi criminalizada. A Comissão Nacional de 

Tecnologias Reprodutivas, em relatório de 1993, que ainda tramita no sentido de se tornar 

legislação, propõe, entre outras medidas, ―a proibição de doação voluntária de ovos e zigotos 

femininos, ainda que a beneficiada seja parente ou conhecida‖. Além disso, ―não poderá fazer 

uso de embriões congelados, derivados de patrimônios genéticos seu e de seu marido, depois 

que este vier a falecer.‖ A justificativa legislativa é a de não tumultuar a sucessão hereditária. 

No entanto, permite à mulher canadense que queira se submeter à produção de novos 

embriões, desde que com sêmen de doador anônimo (GONÇALVES, 2012, p. 33). 

Diante da grande influência da Igreja Católica e do Estado do Vaticano, na Itália, a 

aplicação das técnicas de reprodução humana assistida é extremamente restrita. A lei italiana 

(Lei 40, de 19 de fevereiro de 2004) é a mais restritiva de toda a Europa. É tão restritiva que 

―parece impedir esse tipo de intervenção‖ (FERRAZ, 2011, p. 74). Por esse motivo, foi 

realizado um plebiscito que não teve êxito por falta de quórum suficiente, pois houve apenas 

25% de participação da população. O referendo tratava de possíveis modificações da lei sobre 

a utilização de técnicas conceptivas e pesquisas utilizando células-tronco, na Itália.  

Esta lei de acordo com seu art. 4º, item 3:  

 
[...] proíbe a doação de esperma, de óvulos, o emprego de barriga de aluguel 

e pesquisas com embriões. Além disso, só permite que casais legalmente 

casados ou que comprovem a estabilidade da relação tenham acesso às 

técnicas de reprodução assistida, mas não têm a possibilidade de utilizar 

doação de esperma nem de óvulo, sendo, dessa forma, vedada a inseminação 

heteróloga e a cessão de útero (FERRAZ, 2011, p. 75).  

 

 De fato, parece que a referida legislação não só é restritiva, mas impeditiva quase na 

sua totalidade. E, diante disso, a aplicação/utilização das técnicas conceptivas, ao que parece, 

é ineficiente ou mesmo impraticável diante de tanta intransigência - ao contrário da lei 

espanhola, que parece ser bastante permissiva e liberal. 

 Já nos Estados Unidos, um dos primeiros países a utilizarem as técnicas de reprodução 

assistida, houve a necessidade de editar normas éticas, através de comitês, que disciplinaram a 

matéria, e só a posteriori surgiram as legislações específicas. Nesse país, a inseminação 



103 

 

heteróloga foi bastante disseminada, sem nada que pudesse obstaculizar a aplicação/utilização 

desta técnica.   

 Atualmente, nos Estados Unidos mais de 30 (trinta) estados possuem leis que 

regulamentam a reprodução assistida, homóloga e heteróloga, tratando também sobre a 

maternidade por útero de substituição, sendo este o país que mais tem produzidos leis e 

jurisprudências sobre tal temática (WIDER, 2007). Sobre a filiação, o direito americano 

―considera, juridicamente, o cônjuge varão ou o companheiro o pai da criança fruto da 

inseminação artificial heteróloga realizada com material genético de sua esposa‖, desde que 

tenha consentimento expresso (FERRAZ, 2011, p. 65). 

Quanto à identidade do doador, as leis americanas são claras no que se refere à 

manutenção do anonimato do doador nos casos de inseminação heteróloga, o qual, segundo a 

legislação deste país, o mesmo não tem qualquer relação jurídica com a criança. Somente 

mediante autorização judicial os dados poderão ser revelados, e tão somente se forem 

apresentados motivos relevantes para tal.  

Quanto à gravidez por útero de substituição, Ferraz alega que somente os estados de 

Arkansas e Nevada permitem a ―maternidade por gestação substituta‖, e como requisito 

indispensável, ―a existência de um vínculo genético da criança com um dos integrantes do 

casal, para que haja uma referência genética segura‖ (FERRAZ, 2011, p. 67). 

Diante do exposto, percebemos que a legislação americana, em linhas gerais, é 

bastante flexiva quanto ao uso de técnicas de reprodução humana assistida e, portanto, dotada 

de permissibilidade, assim como a legislação espanhola.  

Na China, um país ainda muito fechado ao mundo ocidental, o Direito de Família é 

separado do Direito Civil. É um sistema jurídico que permanece há mais de dois mil anos e 

não tem influência de conceitos romanos e de países ocidentais, mas que sofreu grande 

reformulação com o governo moaísta
48

. Em 1950 foi assinada a lei do casamento, rompendo 

com tradições milenares. Em 1980, houve uma reformulação da Lei de 1950, onde foram 

modificados preceitos que romperam definitivamente com as concepções da família chinesa 

tradicional, principalmente com o sistema patriarcal rígido, indo de encontro à oposição 

conservadora. Por esta lei, o casamento passou a ser de livre escolha dos noivos, como 

também permitindo a igualdade de direitos entre homens e mulheres (art. 2º) (PEREIRA, 

2012).  

                                                           
48

 Durante muitos anos, a República Popular da China, foi governada por Mao Tse-tung. Por isso, denominou de 

governo maoísta.  
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Expressamente sobre a reprodução assistida, ainda não há lei específica. No entanto, é 

exigida a comprovação do estado civil, ou seja, o casal deve provar o casamento, e não é 

extenso a casais homoafetivos. O governo chinês permite a criopreservação de sêmen, 

embrião e o ócito, como também a doação de sêmen, o ócito e embrião para qualquer tipo de 

procedimento em tratamento de reprodução assistida. É proibida a reprodução post mortem. E 

quanto ao útero de substituição, sua prática é proibida (LEITE; HENRIQUES, 2014). 

 No Brasil, como já mencionado diversas vezes, não há lei específica regulamentando 

tal matéria. Apenas Resoluções do Conselho Federal de Medicina, com uma nova edição no 

ano de 2015, a de nº 2.121. É no texto desta Resolução que boa parte dos Tribunais brasileiros 

tem amparado suas decisões em caso de conflitos que envolvem reprodução humana assistida, 

como também na Bioética e no Biodireito. Veremos mais especificamente, no próximo item, a 

interação entre a Bioética e o Biodireito, no que se refere a uma possível saída para os 

problemas trazidos pelos avanços da biotecnologia, sobretudo, as novas técnicas de 

reprodução assistida. 

 

3.4 Bioética e Biodireito: Possíveis Saídas para os Avanços da Biotecnologia? 

 

 A Constituição Federal brasileira de 1988, em grande parte de seu texto, prevê a 

proteção integral do ser humano e garante a perpetuação da espécie humana, trazendo à tona o 

princípio da dignidade humana, sendo que este princípio está diretamente ligado ao Biodireito 

e à Bioética, ambos ramos do conhecimento, tratados por diversos doutrinadores jurídicos 

como ciência, com funções específicas, ao mesmo tempo, intrinsecamente relacionados.  

A Bioética busca tratar das relações éticas entre as partes envolvidas. É uma nova área 

do conhecimento que, aos poucos, se tornará uma das mais importantes ferramentas do 

Direito moderno para estudar, analisar e regular as relações trazidas pelas novas tecnologias. 

Já o Biodireito, como uma nova ciência jurídica, busca tutelar as relações entre a 

Biotecnologia, seus propulsores e toda a raça humana, perante a inconsistência da tutela das 

novas práticas trazidas pela Revolução Biotecnológica pelas antigas áreas jurídicas 

(TALLARICO; MARTINS, 2014). 

No entanto, o Biodireito, por não ser uma ciência plenamente codificada, demanda 

normas cogentes (obrigatórias/coercitivas) que regulamentem a relação deste ramo do Direito 

com os seus destinatários, isto é, com o destinatário das normas jurídicas. Sendo assim, esta 

disciplina deverá receber os princípios (da precaução, da autonomia privada, da 

responsabilidade e, principalmente o da dignidade humana) para análises das relações 
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jurídicas que envolvem esta nova ciência (o Biodireito). Então, a partir da expansão e 

evolução da Biotecnologia, o Biodireito sinaliza seu início e finca raízes (TALLARICO; 

MARTINS, 2014). E um dos grandes desafios do Biodireito é exatamente o rápido avanço 

biotecnológico, pois a forma hodierna do poder de legislar não o acompanha com a mesma 

celeridade. 

Não se pode deixar de mencionar que a Bioética tem precedentes jurídicos, pois, 

segundo Barbosa et al. (1994) teve assento o conceito de ―crimes contra a humanidade‖ na 

ordem simbólica da lei, e passou a ser incorporada a outras problemáticas de maneira 

sucessiva e gradativa, como por exemplo, aos direitos-deveres de todos os seres humanos, aos 

direitos dos outros seres vivos e aos direitos ambientais ou ecológicos. Nesse sentido, a 

―reflexão bioética possui manifesto compromisso com a verdadeira democracia, alicerçada no 

binômio liberdade e responsabilidade, que é basicamente a ideia de existência de limites: a lei 

que ajuda a encontrar a identidade, o sentido e poderes‖ (SANTOS, 2001, p. 317). 

Então, a Bioética atua em áreas como a médica e de avanços tecnológicos de grande 

complexidade, associando argumentos advindos das ciências naturais, das ciências humanas e 

sociais e da própria teologia, e delineia-se como o foro crítico, teórica e praticamente onde se 

debatem algumas das principais questões do futuro dos seres humanos. Por isso, existem 

princípios os quais consagram a vontade da sociedade e da comunidade científica, como o 

princípio da autonomia, o da beneficência e o da justiça (FERRAZ, 2011). Podemos dizer que 

é uma tríade da Bioética. 

No que se refere à reprodução assistida, que está inserida no contexto da 

imprevisibilidade de resultados da pesquisa, novas formas de procriação com profundas 

consequências nos conceitos de maternidade e paternidade mostram a urgência da necessidade 

de proteger a espécie humana diante de tantos avanços (e tão rápidos), tendo como base os 

princípios éticos, buscando sempre os benefícios para o ser humano, e respeitando os limites 

da dignidade humana (FERRAZ, 2011). 

A aplicação dos três princípios da Bioética concomitantemente deve ser feita desde 

que sejam discutidos os fundamentos éticos, pois em algum momento podem tornar-se 

conflitantes, contraditórios e auto excludentes, uma vez que entre eles existem ―pontos 

centrais, por vezes, convergentes‖ (FERRAZ, 2011, p. 27). Segundo Barbosa et al.:  

A bioética, ou 'ética da vida', constitui um dos resultados mais promissores 

do diálogo entre filosofia e ciência; em particular entre a filosofia prática (a 

ética) e a filosofia da ciência (a epistemologia). Sendo essencialmente uma 

intercrítica entre knowwhat, knowwhow e knowwhy, isto é, entre as três 

dimensões do saber/fazer, o quê? como? por quê? -, a bioética não somente 

renova o debate teórico, vinculando a tecnociência aos princípios ético-
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morais de responsabilidade, equidade e solidariedade, como atualiza a 

necessidade de se repensar radicalmente o processo civilizatório, com seus 

mitos, utopias e realidades (BARBOSA et al., 1994, p. 109). 

 

A Bioética não pode dispensar diálogos abertos entre estudiosos de áreas como a 

Filosofia, a Teologia, a Sociologia, o Direito, a Medicina, a Genética, a Biologia, a 

Psicologia, a Economia, a Ciência política, a Demografia e de todas as outras áreas que 

trabalham ou forneçam subsídios aos estudos diretamente relacionados com a vida humana e a 

que ela se destinam. Por isso, a interdisciplinaridade é indispensável, ―e pelo envolvimento da 

atividade crítica costuma ser associada à ética filosófica, sem, no entanto, abandonar a 

conexão com todas as outras disciplinas‖ (HRYNIEWICZ; SAUWEN, 2008, p. 12).   

José Roque Junges afirma que ―a bioética surgiu como preocupação com as 

incidências da intervenção tecnológica do ser humano no ambiente natural e como resposta 

aos dilemas éticos provocados pelas novas descobertas biológicas e pelos avanços da 

medicina‖ (JUNGES, 2006, p. 33). Não se pode negar a pluralidade de questionamentos e 

argumentações sobre questões éticas na sociedade brasileira, dentre elas, no que tange às 

técnicas da reprodução assistida, e de sua prática, usualmente denominada de ―barriga de 

aluguel‖, ―mãe substituta‖, ―útero de substituição‖, entre outras. Podemos dizer que são 

temáticas interdisciplinares e transdisciplinares
49

, as quais a Bioética, para abordá-las com a 

seriedade que merece, depende do concurso de diferentes saberes. Implica, portanto, em um 

diálogo interdisciplinar, fruto de uma crítica mútua das diferentes racionalidades, 

comprometidas em situações éticas às vezes bastante complexas, mas de suma importância 

(JUNGES, 2006).  

Esta complexidade está inserida no contexto epistemológico quando do surgimento da 

Bioética, numa época de grandes mudanças de paradigmas no campo das ciências, quando o 

modelo simplificador e fragmentado da ciência moderna começou entrar em crise emergindo 

para o paradigma da complexidade, numa visão trans/interdisciplinar da realidade. Surge, 

então, a racionalidade instrumental mencionada por José Roque Junges. Para ele, esta 

racionalidade: 

 

                                                           
49

 ―A interdisciplinaridade busca responder, assim, a problemas gerados pelo próprio avanço da ciência moderna 

disciplinar, quando esta se caracteriza como fragmentadora e simplificadora do real (...)‖, ―é onde se faz a 

relação entre os saberes, o encontro entre o teórico e o prático, o filosófico e o científico, a ciência e a tecnologia, 

apresentando-se, assim, como um saber que responde aos desafios do saber complexo‖ (PHILIPPI JR., Arlindo; 

SILVA NETO, Antônio José, 2011, p. 20 e 24). ―Transdisciplinaridade: Coordenação de todas as disciplinas e 

interdisciplinas do sistema de ensino/inovação sobre a base de uma axiomática geral (introduzida em todos os 

níveis a partir do nível dos objetivos)‖ (PHILIPPI JR., Arlindo; SILVA NETO, Antônio José, 2011, p. 40). 
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[...] que rege o desenvolvimento da ciência moderna ocasionou uma 

progressiva fragmentação do conhecimento em diferentes disciplinas. [...] 

Surgem a interdisciplinaridade que relaciona diferentes conhecimentos 

disciplinares na abordagem de uma mesma temática; a multi ou 

pluridisciplinaridade; [...], a transdisciplinaridade, que tenta encontrar temas 

e metodologias que vão além das disciplinas. As duas primeiras põem em 

contato diferentes disciplinas, enquanto a última as ultrapassa. Essa busca de 

religação pela inter, multi ou pluri e transdisciplinaridade não nega a 

necessidade da organização do conhecimento em disciplinas, apenas quer 

mostrar que o enfoque puramente disciplinar é reducionista porque não dá 

conta da complexidade da realidade. Tanto a disciplinaridade, tanto a inter, a 

multi ou a pluri e a transdisciplinaridade são flechas de um único e mesmo 

arco que é o conhecimento (JUNGES, 2006, p. 17-18). 

 

Por exemplo, a biotecnologia em reprodução assistida desenvolve representações 

culturais das mais variadas possíveis, inclusive no mundo sagrado (religião). Então, a 

interdisciplinariedade desta temática está em reunir diferentes áreas do conhecimento, como a 

Bioética, o Biodireito, o Direito, a(s) ciência(s), a(s) tecnologia(s).  

A definição de Bioética que confirma tal entendimento é dada por Severo Hryniewicz 

e Regina Fiuza Sauwen como sendo ―um estudo interdisciplinar, ligado à ética, que investiga, 

na área das ciências da vida e da saúde, a totalidade das condições necessárias a uma 

administração responsável da vida humana em geral e da pessoa humana em particular‖ 

(HRYNIEWICZ; SAUWEN, 2008, p. 13).  

Segundo Pessini e Barchifontaine, ―hoje a bioética moderna mostrou à medicina a 

utilidade do pensamento filosófico a respeito de problemas éticos‖ (PESSINI; 

BARCHIFONTAINE, 2014, p. 34), entre eles estão os relacionados à reprodução humana 

assistida. Por conta disto, a Bioética não deve nem pode ignorar o processo legislativo em 

curso na área médica, mais especificamente quando se trata de reprodução conceptiva.  

 

Mas um contexto complexo como este, implicando sexualidade, reprodução, 

família, casamento, futuras gerações e o próprio conceito de vida, traz 

desafios permanentes, e que se renovam, para o debate sobre ética, ciência e 

política, bem como para a reflexão bioética de modo geral, que deve se 

manter aberta e permeável às vozes ativas no campo da reprodução humana 

(PESSINI; BARCHIFONTAINE, 2014, p. 337). 

 

Diante de tanta complexidade e de tantos desafios, cabe-nos refletir sobre os avanços 

existentes e sobre os que estão por vir. No entanto, parece-nos desafiador buscarmos sempre 

respostas para o que está longe de ser e ter regulamentações específicas. Quanto a isto, 

Habermas menciona que: 
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[...] importantes questões bioéticas certamente estão ligadas ao aumento da 

acuidade do diagnóstico e ao domínio terapêutico da natureza humana. No 

entanto, somente a técnica genética, que tem em vista a seleção e a alteração 

das características, bem como a pesquisa necessária para tanto e destinada a 

terapias genéticas futuras (pesquisa essa que quase não permite uma 

diferenciação entre a pesquisa fundamental e a aplicação médica) constituem 

uma nova espécie de desafios (HABERMAS, 2010, p. 38-39).  

 

Podemos nos referir, nesses casos, às práticas eugênicas, o que é vedado em todos os 

países ocidentais. E que, segundo Habermas, a eugenia nasce com um viés de pesquisa 

básica/fundamental e, num segundo plano, já adota uma aplicação prática, não havendo 

distinção entre uma e outra, no contexto da biotecnologia. 

Entretanto, é importante reconhecer que devido à gravidade das consequências da 

evolução das técnicas médicas para a sociedade e as implicações do descumprimento dos 

deveres éticos estabelecidos aos profissionais da comunidade científica, da área médica, o 

Direito não pode se manter inerte (ou omisso) diante dos fatos, manifestando assim, a 

tentativa de positivar as normas bioéticas por meio do chamado Biodireito (FERRAZ, 2011). 

Cumpre-nos lembrar que o Biodireito surgiu como uma maneira de avaliar melhor os 

avanços biotecnológicos, humanizando seus efeitos e consequências a partir da 

conscientização quanto à necessidade de controle e de imposição de limites ao processo 

biotecnológico, inclusive quanto às técnicas de reprodução assistida. No entanto, o Biodireito 

não deve ser resultado de decisões unilaterais de determinada comunidade particular baseada 

nas suas ideias políticas, econômicas, sociais e religiosas. Ele somente pode ser legitimado na 

sua construção com fundamento no consenso e no estímulo das escolhas pessoais e 

responsáveis, no ambiente pluralista, participativo, interdisciplinar e democrático (GAMA, 

2003). 

Temas relacionados como a Biologia, a Biotecnologia e a Medicina, devem ser 

tratados a partir de valores que determinada sociedade elegeu por considerá-los fundamentais 

para a tutela de bens jurídicos. Por isso, num debate ético, o papel do filósofo, do teólogo é 

tão importante sobre o que significa, especificamente, a abordagem ética de uma determinada 

questão, diferente de uma abordagem puramente biológica, médica ou técnica (JUNGES, 

2006). É o caso da reprodução assistida que, além dessas abordagens, envolve questões que 

discutem principalmente a dignidade humana, princípios como a autodeterminação da pessoa, 

solidariedade, gratuidade. Além disso, questões de ordem jurídica, como direito de filiação, 

direito sucessório, reconhecimento da paternidade, direito da personalidade, pois envolve 

essencialmente vidas humanas.  



109 

 

Nesse sentido, o Direito não pode deixar de intervir nessas questões que envolvem as 

técnicas biomédicas, seja para legitimá-las, seja para proibir ou regulamentá-las. Trata-se de 

estimular o desenvolvimento da ciência dentro dos limites humanos e, ao mesmo tempo, 

desestimulá-la quando ultrapassa as fronteiras desumanas e iatrogênicas (LEITE, 2001). 

Assim, também se estende aos riscos científicos, originados pelas novas tecnologias, 

em que, num primeiro instante, são tratados pelas normas da Bioética, elaboradas pela 

comunidade científica e médica, para depois, num segundo momento, passarem para o terreno 

jurídico em normas cogentes, ou seja, normas de cumprimento obrigatório. Então, pressupõe a 

co-relação existente entre a Bioética e o Biodireito. 

Entendendo que a Bioética é disciplina que examina e discute os aspectos éticos que 

envolvem aplicações da Biologia e da Medicina apontando caminhos e meios de se respeitar a 

vida humana, o Biodireito é um processo normativo dos valores e princípios determinados 

pela ética, tomando como paradigma o valor da pessoa humana. Desta forma, entendemos que 

a Bioética e o Biodireito estão intrinsecamente ligados, portanto, indissociáveis, uma vez que 

ambos tratam antes de tudo da conduta humana, da busca pelos limites do uso de tecnologias, 

principalmente, no que diz respeito à reprodução humana assistida.  

Caberia somente a ambas disciplinas trabalharem uma melhor forma de incorporar a 

sociedade no debate e decisões acerca desses novos dilemas advindos dos avanços 

biotecnológicos. Desta forma, a Bioética seria a ponte para a sociedade e para cidadania. A 

Bioética ―tem um grande significado de diálogo, de participação e comunicação efetiva com a 

sociedade‖. Esse diálogo pode acontecer dentro de comunidades em diversos segmentos da 

sociedade, dado o seu caráter pluralista, inter, multi e transdisciplinar, que envolve não só a 

comunidade científica, como também todos os cidadãos (HOSSNE; PESSINI, 2010 apud 

PESSINI; BARCHIFONTAINE, 2014, p. 461-462). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O nosso problema de pesquisa centrou-se sobre as implicações filosóficas e jurídicas 

envolvendo o útero de substituição, a partir das técnicas de reprodução humana medicamente 

assistida. A utilização dessas técnicas, especificamente da prática do útero de substituição, 

tem levado à dificuldade de se distinguir o que é natural do que é socialmente construído, 

tendo em vista a interferência da técnica na concretização do projeto parental, onde a natureza 

passou a ter papel coadjuvante. Há que se mencionar, também, a preocupação com a 

―limitação‖ do uso dessas técnicas, por meio de legislação específica, pois a prática da 

eugenia que visa aprimorar a raça humana é uma realidade.  

Da mesma maneira, tal prática tem ocasionado uma reformulação no conceito de 

família, maternidade e paternidade, tendo em vista a relativização dos princípios mater 

semper certa est (maternidade é sempre certa) e pater semper incertus (paternidade é sempre 

incerta). 

Há muitas indagações na literatura sobre a maternidade e paternidade de crianças 

concebidas através dessas técnicas. As possibilidades são múltiplas. Por exemplo, uma 

criança pode (ou poderá) ter duas mães, dois pais, ou mais, dadas às infinitas variações dessas 

técnicas. Há a possibilidade de escolha, por parte dos idealizadores, das características 

daqueles que almejam um filho(a) perfeito(a). Mas, e se a criança não atender às expectativas 

de quem a idealizou? Poderá ser rejeitada? Ou se a mulher que emprestou (ou alugou) seu 

útero não quiser entregar a criança, pois, ao longo da gravidez, seu instinto materno falou 

mais alto?  

O objetivo geral proposto em nosso trabalho foi o de identificar as implicações 

advindas da reprodução assistida, especificamente do útero de substituição, sob o ponto de 

vista da Filosofia e do Direito. Assim, verificamos que esta temática envolve uma série de 

questões, como o uso das técnicas de reprodução assistida, a falta de normatização legislativa, 

os vários conceitos e arranjos de família, e talvez a principal questão seja o respeito à 

dignidade humana, em especial da criança, do ser humano desejado, projetado e, não raro, 

encomendado.  

Sob o ponto de vista filosófico, a percepção que tivemos ao longo desta dissertação é 

que o útero de substituição rompe as fronteiras entre o natural e o socialmente construído, na 

medida em que o humano e a técnica se apresentam, cada vez mais, imbricados; surgindo a 

―maternidade híbrida‖ construída pelas ―mãos‖ da técnica, a partir dos desejos humanos, 

como bem nos apontou Bruno Latour (1996). 
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Percebemos também que a Filosofia, de um modo geral, se preocupa com os possíveis 

desvios que as técnicas de reprodução assistida possibilitam na busca por seres humanos 

perfeitos, sem nenhum tipo de anomalia ou imperfeições de qualquer natureza, ou seja, a 

eugenia. Para discutirmos tal temática, utilizamos, sobretudo, como base teórica Jürgen 

Habermas (2010) e Michael J. Sandel (2013). Também por esse lado, há uma preocupação 

ética quanto ao uso (e abusos) dessas técnicas por partes dos médicos, das clínicas de 

reprodução humana assistida, como também com seus desvios. 

Por outro lado, há a questão do útero de substituição, a mulher que se presta a ceder 

seu útero apenas por uma questão de humanidade, para ajudar, e aquela que vê nessa 

possibilidade um meio de ganho, um negócio contratado, seja verbal ou formal é um dos 

grandes problemas. No Brasil, esse tipo de negócio é vedado pela Resolução do Conselho 

Federal de Medicina, em todas as versões resolutivas desde 1992. Mas, ainda assim, muito se 

tem notícia de atos dessa natureza praticados no país e em muitos outros. 

São questões que, em regra, são resolvidas no nível do Judiciário, mas que, de 

imediato, entendemos ser de difícil solução, principalmente em países que não possuem lei 

específica que regulamente a matéria, como o Brasil. 

Todas as inovações tecnológicas vivenciadas nos últimos tempos, a saber, a 

reprodução humana assistida, nos remete a novos conceitos e definições como os de família, 

pois antes a família era tida num modelo patriarcal e hierarquizado, onde o pai era o chefe e a 

mãe, a esposa e cuidadora de seus filhos. Atualmente, há definições mais modernas sobre 

família, que foram evoluindo ao longo dos tempos. A liberdade de escolha, as opções sexuais, 

os novos modelos de família (monoparentais, homoafetivas entre outros), criam alternativas 

de procriação, além do natural, o artificial, através das técnicas de reprodução assistida. Além 

disso, há que se pensar na dignidade da pessoa humana, princípio basilar da Constituição 

Federal vigente, pois um ser que foi projetado, que está por vir, deve antes de tudo ser 

considerado humano e não algo ―coisificado‖, mesmo sendo procriado artificialmente.  

É imprescindível que haja leis específicas que regulamentem essas técnicas, pois as 

mesmas permitem uma gama de opções, como a escolha de características pelos 

idealizadores, o que enseja a eugenia que, por sua vez, é vedada em grande parte dos países, 

inclusive no Brasil.  

A inexistência de lei no Brasil é um dos grandes problemas no que tange à reprodução 

assistida, mesmo realizada dentro dos padrões éticos, respeitando, sobretudo o ser humano. 

Com toda essa evolução tecnológica, surge a Bioética e o Biodireito, disciplinas que buscam 

regulamentações no que se refere aos aspectos éticos, filosóficos e jurídicos. Ambas estão 
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correlacionadas. A Bioética, enquanto disciplina, examina e discute os aspectos éticos que 

envolvem aplicações da Biologia e da Medicina apontando caminhos e meios de se respeitar a 

vida humana, ao passo em que o Biodireito, como um processo normativo dos valores e 

princípios determinados pela ética, toma como princípio básico o valor e o respeito à pessoa 

humana, como apontado, principalmente, por Pessini e Barchifontaine (2014) e Junges 

(2006).  

Percebemos, no decorrer deste trabalho, que um dos grandes desafios contemporâneos, 

quanto à reprodução assistida é a busca pelo controle, pela limitação e pela regulamentação do 

uso do útero de substituição, prática que em países ocidentais como a Alemanha, Canadá, 

Espanha, Itália, Portugal não é permitido. Na China, também não é permitido. No Brasil, há 

certa permissibilidade, pois o que não é proibido por lei, ou pela ausência dela, pode tornar-se 

naturalmente permissivo, como é o caso do útero de substituição. Sobre a reprodução assistida 

homóloga, todos os países citados a permitem, sendo que na Itália, apenas com a 

comprovação de casais legalmente casados e em Portugal, em casos restritos, por instituições 

médicas devidamente autorizadas pelo Estado. Já a heteróloga também é permitida, com 

exceção do Canadá e Itália.  

Por fim, entendemos que a liberdade de escolha, a autonomia das pessoas que desejam 

ter um filho deve ser respeitada, quanto aos métodos e/ou procedimentos a serem adotados. 

No entanto, é preciso deixar claro que a reprodução assistida diz respeito ao direito à vida, o 

maior bem jurídico tutelado no texto constitucional e, por esse motivo, o Estado não pode se 

manter inerte. Torna-se, portanto, premente a normatização das técnicas de reprodução 

humana assistida. Não que tal iniciativa vá impedir que pessoas busquem essa tecnologia para 

ter um filho, cerceando seus direitos, mas regulamentará sua utilização impondo limites às 

condutas médicas e às clínicas de fertilização, quanto à venda de material genético, 

contratação de úteros substitutos, o que é proibido em nível mundial, inclusive no Brasil.  

Vale também destacar que esse procedimento (RA) deve ser bastante avaliado quanto 

à probabilidade de sucesso, como também aos riscos eventuais, como o de a criança não 

atender às expectativas de seu(s) idealizador(es). Aliás, tais medidas estão dispostas na 

Resolução nº 2.121/2015 do CFM, como também a proibição de escolha de sexo (sexagem) 

e/ou características específicas do filho pretendido, a comercialização do útero de 

substituição, ou seja, a doação temporária do útero deve ser realizada por parentes até o quarto 

grau de parentesco. No entanto, com frequência são identificados anúncios nas redes sociais e 

em jornais de mulheres oferecendo este ―serviço‖, ou seja, o de útero de substituição, já com 

preços e condições pré-determinados.  
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No primeiro capítulo, abordamos a questão do útero de substituição. Observamos que 

a ideia de reprodução humana assistida historicamente remonta aos tempos primórdios, 

inclusive em passagens bíblicas que trazem indicações dessa prática. Desde os tempos mais 

remotos, a infertilidade/esterilidade era vista como algo negativo, um castigo de Deus, pois a 

mulher naturalmente deveria ter o dom da maternidade. Nos dias atuais, esse entendimento 

não existe mais, pois, a partir das técnicas inovadoras da reprodução assistida, a mulher que 

não pode ter filhos recorre a essas técnicas e consegue engravidar (na maioria das vezes), ou 

utiliza-se do útero de substituição, seja pela modalidade homóloga ou heteróloga. Alguns 

casos bastante atuais foram relatados no primeiro capítulo desta dissertação sobre a 

reprodução assistida, suas consequências e efeitos. 

No segundo capítulo, ao trabalharmos sobre o útero de substituição e suas implicações 

filosóficas e a redefinição na noção de maternidade, refletimos sobre a perpetuação da espécie 

com a utilização de meios ―artificiais‖ como a reprodução humana assistida. Há discussões na 

Filosofia da técnica que, associadas ao tema proposto, nos levou a questionamentos sobre a 

maternidade, se é natural ou fabricada. Antes a natureza era quem determinava o que era 

maternidade, através da gestação natural, agora a decisão do que é maternidade está nas mãos 

da sociedade. A partir das técnicas de reprodução assistida, o conceito que se tinha sobre 

maternidade foi-se modificando, possibilitando novos arranjos de família, consequentemente 

novos entendimentos de maternidade. Sobre a maternidade não pairava dúvida, uma vez que 

era aquela mulher que suportou toda a gravidez e deu à luz a uma criança, naturalmente. Mas, 

quanto à paternidade, não havia a mesma certeza.  

Nos dias atuais, a mãe pode ser também aquela que doou o óvulo ou a que idealizou o 

projeto parental, como o pai pode ser um doador, anônimo (ou não) ou o pai social. Seria a 

maternidade algo natural ou fabricado? Buscamos em Bruno Latour (1996) respostas para esta 

indagação. A conclusão a que se chegou é de que cada vez mais está imbricado o domínio 

entre o natural e o socialmente construído. 

No âmbito da maternidade, questionamos sobre a mãe natural ou social. A partir das 

técnicas de reprodução assistida, a maternidade tornou-se algo bastante complexo de se 

definir dada a sua ambiguidade. A mãe biológica também seria a mãe social, aquela que dá à 

luz ao seu próprio filho, cuida, dá carinho, amor, afeto e educa. A relação natural entre mãe e 

filho, tende a não existir (ou desaparecer) quando o filho foi gerado por outra mulher. Seria a 

mãe, a que idealizou o projeto parental, somente social, mesmo nos casos em que ela mesma 

cede o material genético? Por que a mãe idealizadora, em casos de não doação do material 
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genético, teria mais direito à criança do quem em casos nos quais a cedente da barriga 

também cede os óvulos? São questões de difíceis respostas. 

Nesse sentido, Maria Helena Diniz (2002) entende que maternidade/paternidade deve 

ser determinada em prol do casal que idealizou o nascimento, por ser deles a vontade 

procriacional. Nesta mesma linha, Guilherme Calmon da Gama (2003) diz que a maternidade 

deve ser atribuída à mulher que idealizou o projeto parental. 

Segundo Fernando David de Melo Gonçalves (2012), a atribuição de maternidade é 

devida à mulher doadora do material genético e não àquela que suportou a gestação e o parto. 

Este entendimento coaduna com o de Farias e Rosenvald (2015), no sentido da maternidade 

ser conferida àquela que cedeu o material genético. Já Olga Jubert Gouveia Krell (2006) diz 

que, a princípio, a maternidade será concedida à mulher que deu à luz à criança, ao mesmo 

tempo em que deve ser estabelecida legalmente a possibilidade de que a idealizadora a adote 

imediatamente, caso a parturiente concorde com isso. E Ihor Boyko (2011) se mostra 

contrário às técnicas de RA, entendendo que a maternidade por útero de substituição causa 

divisão nas funções maternais e, como consequência, a criança poderá ter duas mães 

biológicas (―mães gêmeas‖).  

Diante do exposto, defrontamo-nos com a falta de consenso quanto à noção de 

maternidade. Deparamo-nos também com discussões sobre novas noções de família, que 

denominamos num dado momento de famílias híbridas. Os núcleos familiares se 

modificaram, desviaram-se da formação passada, ou seja, antes a família era constituída a 

partir do casamento formalizado; hoje há núcleos familiares constituídos por pessoas solteiras, 

divorciadas (monoparentais), por casais homossexuais (homoafetivas). Pessoas que almejam 

uma família, mas que não querem ou não podem ter filhos. Esse desejo se realiza pelas 

―mãos‖ da tecnologia, ou seja, pelas técnicas da reprodução assistida, com práticas do útero 

de substituição. Lembrando que todos os tipos de família constituídos, pelo casamento ou não, 

tem proteção no ordenamento jurídico brasileiro. 

E, ainda neste capítulo, trabalhamos a ―reprodução assistida‖ e a ―eugenia‘, sendo esta 

última uma consequência da utilização das técnicas conceptivas. A eugenia se caracteriza por 

um movimento dotado de ambição, que possibilita a modificação das características humanas. 

A partir da reprodução assistida, existe a possibilidade de um casal ou uma pessoa que deseja 

ter um filho buscar em clínicas de fertilidade material genético com características definidas, 

sem nenhuma anomalia genética. Seria o ser humano perfeito, como buscavam os médicos 

nazistas que procuraram a ―raça pura‖. Neste ponto do trabalho, entendemos que a prática 

eugênica é vedada em nível mundial, e mesmo assim é praticada. É um desvio na utilização 
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da reprodução assistida e, por isso, uma das maiores preocupações de estudiosos, filósofos e 

profissionais da área médica e biotecnológica, entre outras. Habermas (2010) não se volta 

contra as intervenções da técnica genética em si, mas o tipo e o alcance de seu emprego, como 

a eugenia positiva, o DGPI, a pesquisa com embriões, em caráter de aperfeiçoamento de 

ordem não-medicinal; é a favor de uma regulamentação jurídica. Segundo Sandel (2013), a 

eugenia praticada pelos pais é censurável, mesmo que não prejudique a criança ou reduza sua 

autonomia, porque expressa e estabelece atitude de dominação, além de demonstrar a 

incapacidade dos pais lidarem com o acaso genético. 

Quanto às implicações jurídicas, tratadas no terceiro capítulo, identificamos ao longo 

deste estudo e, especialmente neste capítulo, que as implicações são muitas, como as 

consequências e os efeitos jurídicos. Em muitos países, já existem leis regulamentando a 

reprodução assistida, como em alguns estados dos Estados Unidos da América, na Alemanha, 

África do Sul, Espanha, Itália, Portugal, Israel e Argentina. No Brasil, ainda não existe lei 

regulamentando a reprodução assistida e a prática do útero de substituição. O que há é a 

Resolução do Conselho Federal de Medicina nº 2.121/2015, a mais recente, que adota normas 

observando os preceitos éticos quanto à reprodução humana assistida. Pela inexistência de lei, 

os Tribunais brasileiros têm buscado fundamentar suas decisões nesta Resolução para dirimir 

conflitos que envolvem o útero de substituição. Esta Resolução veda a comercialização do 

útero de substituição, permitindo esta prática apenas com mulheres da mesma família até o 

quarto grau de parentesco. Em outras palavras, a doação de gametas e embriões não pode ter 

caráter lucrativo.  

Quanto ao contrato de gestação de útero de substituição, no Brasil, mesmo não tendo 

lei específica sobre a matéria, por analogia, entendemos que há proibição pela Resolução do 

CFM nº 2.121/2015, quando há comercialização. Segundo Olga Krell (2006), no ordenamento 

jurídico brasileiro, especificamente no art. 166 do Código Civil, este tipo de contrato é de 

nulidade absoluta, pois a maternidade e a filiação não podem ser objeto de contratação, ainda 

que gratuito. Entretanto, entendemos que o objeto do contrato não é a vida da criança, mas a 

prática do útero de substituição, a possibilidade de gestação, motivada pelo profundo desejo 

dos idealizadores da maternidade/paternidade. Além disso, o contrato representa uma 

segurança maior para as partes, pois, em caso de descumprimento das obrigações e/ou 

direitos, serão responsabilizadas civilmente, o que também justifica sua legitimidade. 

Pelo exposto, percebemos a urgência de lei específica que regulamente, não apenas a 

utilização do útero de substituição, mas todos os procedimentos que envolvem a reprodução 

humana assistida. É preciso atentar para o futuro e nos perguntar: afinal, o que é a vida 
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humana que estamos tratando? A técnica nos dessensibiliza permitindo que nos tratemos 

como meros objetos? A tecnicização da natureza humana altera nossa auto compreensão ética 

de modo que não possamos mais nos compreender como seres vivos eticamente livres e 

moralmente iguais, orientados por normas e fundamentos? É eticamente aceitável uma 

sociedade que adquire consideração narcísica pelas próprias preferências? Será a maternidade 

algo meramente social? Qual o papel da maternidade no futuro?  

Estas são questões em aberto e que merecem o pleno debate entre estudiosos do tema e 

da sociedade em geral. 
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ANEXO 

País Lei U.S. 

Permiti

do? 

Vedação 

da 

onerosida

de 

Maternid

ade 

Reproduç

ão post 

morten 

Permite 

homóloga 

Permite 

heteróloga 

Restrições 

África 

do Sul 

 Sim Não 

definido 

 Sim   Proibida a seleção de 

sexo por motivos não 

médicos 

Alemanh

a 

Lei de 

Proteção 

aos 

Embriões 

(1990) 

Não   Não Sim 

 

Deve ser 

autorizada 

apenas em 

condições 

restritas: 

perturbação 

duradoura da 

fecundidade 

do marido e 

após o seu 

consentimento 

ser dado por 

escrito (em 

cartório) 

Proibida a escolha de 

sexo e características 

genéticas. 

Proibida a 

criopreservação. 

 

Argentin

a 

26.862/ 

2013 

 Não 

definido 

 Não 

fixado 

em lei 

Sim Sim Casais heterossexuais e 

homossexuais a critério 

dos centros de RA. 

Brasil Não existe 

lei 

específica 

Sim Sim Tendênci

a para 

mãe que 

idealizou 

o filho 

Sim Sim Sim Não é permitida a 

seleção de sexo e nem 

a escolha de 

características 

genéticas. 

China Sem lei 

específica 

Não  Não 

definido 

Proibido   Casais legalmente 

casados. Não aceita 

casais homossexuais. 

Dinamar

ca 

 Não   Não   Proibida a seleção de 

sexo por motivos não 

médicos 

Espanha 14/2006 Não Sim   Sim Sim Mulher maior de 18 

anos, independente do 

estado civil e 

orientação sexual. Se 

casada, precisará do 

consentimento do 

marido 

EUA Mais de 30 

estados 

possuem 

leis 

regulamen

t. 

as 

inseminaç

ões 

Apenas 

em 2 

estados 

(Arkans

as e 

Nevada

) 

Não   Sim Sim Permite o US, desde 

que haja um vínculo 

genético da criança 

com um dos 

integrantes do casal, 

para que haja uma 

referência genética 

segura. 

Anonimato do doador* 

Índia  Sim Não  Sim Sim Sim Seleção de sexo por 

motivos não médicos 

Inglaterr

a 

Surrogacy

Arrangem

entsAct 

Sim Sim   Somente 

casais 

legalmente 

casados 

Não Proibida a escolha de 

sexo. 

Itália 40/2004 Não     Não Proibida pesquisa c/ 
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Fonte: compilação da autora.  

 

 
 

embriões; 

doação de 

esperma/óvulos. 

É a mais restritiva de 

toda Europa. 

Israel  Sim Não  Sim Sim Sim Proibida a doação de 

embrião. 

Portugal 32/2006 Não 

 

Sim Parturien

te 

Sim – 

será 

atribuída 

a 

paternida

de ao 

falecido 

cônjuge 

ou 

companh

eiro 

Em casos 

restritos, 

por 

instituiçõe

s médicas 

devidamen

te 

autorizada

s pelo 

Estado. 

Sim Pessoas casadas; união 

estável no mínimo há 2 

anos (de sexos 

diferentes), mínimo: 18 

anos de idade. 


