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RESUMO 

 

 

O objetivo do presente trabalho é promover uma análise da maternidade de sub-

rogação e sua implicação no mundo jurídico, procurando extrair uma fundamentação 

técnica e jurídica que possibilite verificar considerações acerca do tema em questão. 

Objetivando-se comprovar a falta de uma nítida legislação específica sobre o 

assunto e as controvérsias originadas dessa lacuna, embora não se possa admitir o 

vazio que essa questão está a trazer no mundo sócio-jurídico. A análise acerca do 

tema baseia-se na prática da maternidade de substituição e suas implicações na 

esfera jurídica, ressaltando a existência de uma Resolução do CFM nº. 1.358/92 que 

de maneira cautelosa tem regido a situação da maternidade de sub-rogação. 

Evidenciando os principais questionamentos trazidos à tona em virtude da ausência 

de legislação específica e suas conseqüências no mundo social. Ao final tem-se a 

apresentação de casos concretos no Brasil e nos EUA e seus desenvolvimentos, 

salientando a importância de se resguardar os direitos inerentes à pessoa bem como 

a prevalência da proteção aos direitos da personalidade e da dignidade humana. A 

divagação sobre o tema conduz a conclusão de que em virtude da tamanha 

subjetividade da questão, deve-se acima de qualquer aspecto e circunstâncias, 

proteger os direitos da criança, assegurando seus interesses. 

 

Palavras-chave:  Maternidade de Substituição, Mãe Substituta, Princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana, Inexistência de Regras Jurídicas. 
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ABSTRAT 

 

 

The objective of the present work is to promote an analysis of the subrogation 

maternity and its implication in the legal world, looking for to extract a recital legal 

technique and that it makes possible to verify considerações concerning the subject 

in question. Objectifying itself to prove the lack of a clear specific legislation on the 

subject and the originated controversies of this gap, even so if it cannot admit the 

emptiness that this question is to bring in the partner-legal world. The analysis 

concerning the subject is based on practical of the substitution maternity and its 

implications in the legal sphere, standing out the existence of a Resolution of the 

CFM nº. 1.358/92 that in cautious way it has conducted the situation of the 

subrogation maternity. Evidencing the main questionings brought to tona in virtue of 

the absence of specific legislation and its consequences in the social world. To the 

end it is had presentation of concrete cases in Brazil and U.S.A. and its 

developments pointing out the importance of if protecting the inherent rights to the 

person as well as the prevalence of the protection to the rights of the personality and 

the dignity human being. The divagação on the subject leads the conclusion of that in 

virtue of the so great subjectivity of the question, it must above of any aspect and 

circumstances, to protect the rights of the child, assuring its interests. 

 

 

Word-key:  Maternity of Substitution, Substitute mother, Principle of the Dignity of the 

Person Human being, Inexistence of Rules of law.  
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INTRODUÇÃO 

 

O tema a ser exposto, tratará das questões éticas e jurídicas da 

maternidade de substituição. A maternidade de sub-rogação ou de substituição é a 

utilização de mulheres férteis (receptoras) que se dispõe a carregar o embrião, 

durante o período de gestação, pela impossibilidade física da mulher (doadora) que 

recorreu aos Centros de Reprodução de suportar o período gestacional. 

 

No primeiro capítulo aborda-se a questão do direito à procriação que foi 

constitucionalmente assegurado como sendo uma liberdade decorrente do direito ao 

planejamento familiar, salientando que cabe ao Estado apenas o dever de proteger 

os interesses das pessoas envolvidas no planejamento familiar.  

 

Ainda no primeiro capítulo, questionou-se o critério definidor da 

maternidade que antes era tida como certa, também se analisou o conceito da 

maternidade de substituição, sua origem, tipos e histórico. Abordou-se ainda a 

importância dos consentimentos dos envolvidos, especialmente da figura paterna e 

também se questionou as disposições superficiais do Código Civil acerca do assunto 

e os enunciados que tratam sobre o tema. 

 

No segundo capítulo discutiu-se a questão da inexistência de regras 

jurídicas específicas sobre o assunto, analisando-se os projetos de lei em tramitação 

acerca do tema com suas críticas e pontos positivos, observou-se ainda a 

Resolução do Conselho Federal de Medicina nº. 1.358/92 que de forma tímida tem 

regido as situações práticas, embora não possua força cogente e aplique apenas 

sanções administrativas aos médicos que não a observe. 

 

No terceiro capítulo discutiu-se acerca da vedação constitucional da 

comercialização das partes que compõe o corpo, sintetizado pelo princípio da 

gratuidade, observou-se também o respeito à dignidade da pessoa humana em face 

da prática da maternidade de substituição, e abordou-se ainda a licitude do contrato 

de locação de útero que origina a vulgarmente conhecida “barriga de aluguel”. 

 



 11

No quarto capítulo temos os efeitos jurídicos que essa técnica ocasiona, 

relevando a questão da duplicidade do salário maternidade, observando-se também 

as possíveis ações judiciais que a prática ocasiona, e por fim analisa-se os casos 

práticos mais notórios ocorridos. 
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Capítulo I 

 

 

1. A MATERNIDADE DE SUBSTITUIÇÃO E O DIREITO À FILI AÇÃO 

 

 

1.1 Planejamento Familiar e o Direito a Procriar 

 

 

O planejamento familiar tradicionalmente está associado à idéia de 

controle de natalidade e a utilização de métodos contraceptivos. Na concepção da 

maioria da população, o planejamento familiar refere-se ao domínio das técnicas 

contraceptivas, sendo dever do Estado promover a disseminação dessas técnicas e 

implementar políticas que garantam um melhor controle da natalidade. 

 

O direito ao planejamento familiar está assegurado na Constituição 

Federal de 1988 no seu parágrafo sétimo, do artigo 226: 

 

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

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

paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, 

competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o 

exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de 

instituições oficiais ou privadas.  

 

Conforme a literalidade da lei a Constituição garante o direito à não 

procriação quando assegura o direito ao planejamento familiar, observando que 

existe uma diferença contundente entre o direito de não procriar e o direito de 

procriar. Na liberdade negativa de não procriar, seu exercício não prejudica 

ninguém, pois não há nenhum terceiro envolvido, já na liberdade positiva de procriar, 

o filho (terceiro envolvido) pode vir a ter algum prejuízo/ dano, dependendo da 

situação. 

 

Dessa forma, temos posicionamentos doutrinários de que não existe o 

direito à procriação e que a reprodução assistida não deveria ser utilizada para 



 13

satisfazer às necessidades dos pais, pois a vida do filho é um fim em si mesmo. 

Assim as pessoas que necessitassem da procriação artificial deveriam utilizar-se da 

adoção, pois além de atenderem seus anseios estariam de alguma forma 

contribuindo com um problema social. 

 

É evidente que as pessoas impossibilitadas de gerarem seus filhos 

poderiam valer-se da adoção, porém a adoção e a procriação assistida têm 

fundamentos diferentes, além de que se deve primar pelo respeito da autonomia 

pessoal em geral e o direito que a pessoa tem sobre o próprio corpo, ou seja, sua 

autodeterminação física. Esclarecendo que a questão das crianças abandonadas é 

um problema de ordem social e o desejo de procriação relaciona-se a esfera íntima 

das pessoas, logo não é papel do Estado impor o meio pelos quais as pessoas irão 

satisfazer o desejo de procriar.  Portanto a adoção não pode ser encarada como a 

única solução para o problema da infertilidade, além de que os pais são livres e têm 

o direito de escolher como e quando terão seus filhos. 

 

Na atualidade, a reprodução assistida constitui uma realidade, visto que 

os avanços bioéticos a permitem, então não é razoável proibir sua prática, deve-se 

apenas assegurar que haja o respeito da dignidade humana de todos os envolvidos 

no projeto parental.  

 

Certamente a decisão do melhor momento para a realização do projeto 

parental cabe aos particulares, não devendo o Estado invadir a esfera da 

individualidade das pessoas, respeitando assim o princípio da liberdade, pois o 

planejamento familiar é de livre decisão dos particulares. Portanto não há por que 

proibir o emprego da reprodução assistida, de modo que, atualmente, é possível se 

falar em direito a procriação. As técnicas da reprodução assistida ratificam a livre 

escolha das pessoas ao planejamento familiar, sendo seu uso uma questão de 

liberdade e autonomia individual.  

 

Observe que o § 7º, do artigo 226, dispõe que “o planejamento familiar é 

livre decisão do casal”, de modo que não se restringe ao controle de natalidade, 

como comumente divulgado, pois corresponde também ao uso da reprodução 

assistida.  
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Nos termos da Constituição, existe tanto o direito de procriar como o de 

não procriar cabendo, pois, a decisão aos particulares de como e quando terão seus 

filhos não devendo o Estado intervir nesta esfera da individualidade. Assim, a partir 

da Constituição Federal de 1988, pode-se ressaltar que o direito à procriação foi 

constitucionalmente assegurado, cabendo ao Estado apenas o dever de proteger os 

interesses das pessoas envolvidas no planejamento familiar. 

 

Portanto o livre planejamento familiar encontra respaldo no princípio da 

dignidade humana, garantindo-se às pessoas a liberdade de decisão acerca da 

realização de seus projetos parentais, visto que planejamento familiar é uma 

concepção ampla que envolve assistência e amparo à família, permitindo-se , 

quando necessário, a utilização da reprodução assistida. Ressaltando que o direito 

ao planejamento familiar, conforme assegurado pela Constituição (art. 226, § 7º) e 

pela Lei nº 9.263/96, impõe ao Estado disponibilizar o recurso às técnicas de 

reprodução humana assistida para aqueles que desejam realizar o projeto parental. 

 

 

1.2 Da lei 9.263/96 que trata do Planejamento Famil iar 

 

 

O planejamento familiar é especificamente regulamentado pela lei número 

9.263 de 1996 que regula o parágrafo 7º do art. 226 da Constituição Federal, 

estabelecendo penalidades e dando outras providências. Observe que esta lei 

passou a regular o planejamento familiar em nível infraconstitucional, pois traz 

normas que dizem respeito ao planejamento familiar não mais restrita ao casal, mas 

também ao homem e a mulher individualmente considerados.  

 

As disposições normativas fornecida por esta Lei trazem o 

reconhecimento da existência do direito de qualquer pessoa ao planejamento 

familiar, inclusive com a adoção de técnicas de fertilização para que haja a 

reprodução humana, o que conduz à constatação de que a lei autoriza a mono 

parentalidade obtida via procriação assistida. 
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Observa-se, contudo que esta lei também impõe limitações quanto à 

liberdade no planejamento familiar representada pela inviolabilidade da dignidade da 

pessoa humana e a paternidade responsável, o que implica a assertiva de que o 

direito à reprodução assistida não pode ser considerado senão dentro do contexto 

acentuadamente solidarista e humanista do Direito de Família, devendo ser avaliado 

previamente. Logo, no sistema jurídico-constitucional, interesses meramente 

pessoais e egoísticos da pessoa que pretende obter o auxílio de técnica de 

procriação artificial, como, por exemplo, escolher o sexo do filho, ter gêmeos ou 

escolher o tipo físico da criança, não podem autorizar tal prática. 

 

A Lei nº 9.263/96 dispõe também acerca das atividades de assistência à 

concepção, podendo ser adotados os métodos e técnicas cientificamente aceitos e 

que não coloquem em risco a vida e a saúde das pessoas, impedindo que sejam 

usados para experimentos ou pesquisas. 

 

Ressaltando que o art. 3° da mencionada lei situa o  planejamento familiar 

no conjunto de ações de atenção integral à saúde e de atenção à mulher, ao homem 

e ao casal, obrigando as instâncias gestoras do sistema técnico de saúde a garantir 

tais ações e programas de atenção integral à saúde, de forma a incluir, entre outras 

atividades básicas, a assistência à concepção. Não atende ao fundamento da 

dignidade da pessoa humana e, muito menos, ao princípio da paternidade 

responsável, a adoção de qualquer técnica de reprodução assistida sob o manto do 

determinismo genético para a prática de eugenia ou assemelhada.  

 

Assim em qualquer caso, a utilização das técnicas de procriação 

medicamente assistida tem de ater-se ao respeito dos princípios jurídicas 

fundamentais em matéria de proteção da família, filiação e direitos do nascituro a 

uma correta inserção familiar e bem assim dos direitos invioláveis do homem, sendo 

de repudiar toda a operação de engenharia genética que não seja benéfica para 

aquele que vai nascer.  
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1.3 Da Maternidade Sub-rogada 

 

 

A maternidade sub-rogada não foi desenvolvida a partir das técnicas de 

reprodução assistida, pois remonta aos tempos bíblicos o conhecido exemplo de 

Raquel que permitiu, conscientemente, que seu marido Jacó, mantivesse uma 

conjunção carnal com outra mulher com o intuito de fecundá-la, sob o pressuposto 

de que o filho gerado seria do casal, pois a mãe geradora renunciaria à maternidade. 

Logo a colaboração de outra mulher na gestação não advém, pois, 

necessariamente, do uso de experimento científico.  

 

A esta monografia interessa exatamente aqueles nascimentos 

decorrentes de assistência médica, em que a mulher impossibilitada de gerar um 

filho em seu ventre recorre ao método da maternidade sub-rogada. Vale ressaltar, 

que esta técnica é conhecida por inúmeras denominações, tais como: útero de 

aluguel, barriga de aluguel, mãe de aluguel, hospedeira, substituta, de empréstimo, 

por procuração, maternidade de substituição, gestação de substituição, entre outras. 

 

O termo maternidade sub-rogada tem origem no Direito Anglo-saxão. Na 

Itália os autores preferem o termo madre sostituta, na França utiliza-se o signo 

maternité de substituition, na Espanha denominam-se madres substitutas, em 

Portugal, maternidade de substituição.  

 

A maternidade sub-rogada qualifica-se como sendo a prática mediante a 

qual uma mulher gesta em seu ventre uma criança, para outra mulher a quem 

entregará a criança após o nascimento. Dessa relação com o fito de denominar as 

mulheres envolvidas surgem os termos: “mãe portadora” que designa a mulher que 

apenas empresta seu útero, trata-se de uma mulher fértil no útero da qual 

reimplanta-se um ou vários embriões obtidos por fecundação in vitro, a partir dos 

óvulos e espermatozóides do casal solicitante; e “mãe substituta” que além de 

emprestar o seu útero, dá igualmente os seus óvulos, trata-se de uma mulher fértil 

que será inseminada com o esperma do marido da mulher que não pode conceber, 

ou seja, a gravidez é assumida pela mulher que contribuiu com material genético 

próprio. Utilizam-se ainda as expressões maternidade sub-rogada completa e 
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parcial, em que no primeiro caso, haverá vínculo genético com a mulher que 

receberá a criança após o nascimento, embora não ocorra qualquer nexo 

gestacional, forma mais comum, e na segunda hipótese, nenhum dos dois laços 

aparece.  

 

Em Procriações artificiais e o direito, Eduardo Oliveira Leite1 faz uma 

análise sucinta acerca da maternidade de substituição no direito comparado, 

vejamos: EUA - devido à forte tradição federativa, é impossível ter um quadro 

conjunto, ocorrendo regras mais restritivas ou mais permissivas conforme os 

diferentes estados. Não há proibição da doação de gametas.  

 

A remuneração das doações não é explicitamente proibida: alguns 

estados permitem tanto a compensação financeira da mãe substituta, como a 

existência de agências intermediadoras da substituição comercial.  AUSTRÁLIA – 

todos os relatórios rejeitam a possibilidade da maternidade de substituição, seja ela 

praticada de forma lucrativa ou não. FRANÇA – o Comitê Consultor Nacional de 

Ética da França considerou o recurso a esta prática como ilícito. A verdade é que o 

direito não está posicionado sobre a matéria e a jurisprudência parece hesitar. 

ALEMANHA – se proíbe a dissociação das maternidades genética e gestacional. A 

doação de óvulos é proibida, enquanto a doação de esperma é aceita apenas em 

caso de esterilidade do casal casado, logo nega qualquer possibilidade a 

maternidade de substituição, invocando a dignidade humana e o rompimento do 

vinculo biológico e psíquico entre a mãe gestante e o filho concebido. ESPANHA – 

conta com lei própria para regulamentar a matéria, negando a maternidade por 

substituição, declarando nulo o contrato e declara a filiação através do parto, 

dificultando o estabelecimento da prática de maternidade substituta.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 LEITE, Eduardo Oliveira. Procriações Artificiais e o Direito: Aspectos Médicos, Religiosos, 
Psicológicos, Éticos e Jurídicos. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1995. 
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1.4 Direito à filiação 

 

 

 A parentalidade ocidental remonta aos tempos romanos, tendo sua 

expressão no Direito a partir do código napoleônico de 1804 que pregava a 

presunção de paternidade, isto é, a paternidade é reconhecida como legítima pela 

demonstração do casamento do presumido pai com a mãe da criança. Já a 

maternidade era sempre dada como certa a partir da comprovação do parto. A 

relação de direito deveria coincidir com a verdade biológica. 

 

Com a disseminação da prática da maternidade sub-rogada e o 

desenvolvimento das técnicas de reprodução humana medicamente assistida, ficou 

abalado o princípio do jurisconsulto romano Papiniano, adotado por nosso Direito, 

“mater semper certa est” (a mãe é sempre certa).  

 

Tradicionalmente, o critério jurídico de determinação da maternidade tem 

se assentado na premissa do “partus sequitur ventrem”, ou seja, maternidade se 

determina pelo parto da mulher que deu à luz. Nesse sentido é exemplar o Código 

Civil Português, ao estabelecer em seu artigo 1.796 que a filiação relativamente à 

mãe resulta do fato do nascimento. O suíço segue também a mesma premissa em 

seu artigo 2522 e o argentino também regula o tema em seu artigo 2423, de forma 

análoga.  

 

O Código Civil Brasileiro não dispõe norma idêntica, as disposições dos 

seus artigos 1.598, 1.599, 1.600 e 1.603 permitem concluir ser a maternidade 

sempre certa, haja vista que tais regras se destinam ao eixo do estabelecimento da 

paternidade que gira em torno da figura da mãe.  

 

Porém, o Estatuto da Criança e do Adolescente em seu artigo 10, II, 

reforça o entendimento de que o parto é fato que fixa a maternidade, pois obriga os 

hospitais e maternidades a identificar o recém-nascido mediante impressão plantar e 

                                                 
2 Código Civil Suíço: “Art. 252, I. À l’égard de la mère, la filiation resulte de la naissance”. 
3 Código Civil Argentino: “Art. 242. La maternidade quedará establecida, aun sin mediar 
reconocimiento expreso, por la prueba del nacimiento y la identidad del nacido”. 
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digital, e a parturiente somente pela digital além de que a Constituição Federal e o 

Código Penal determinam a maternidade pela gestação e parto (Art. 7º da CF e Art. 

242 CP). Trazendo uma contradição, neste aspecto, mesmo que implícita, pois filho 

é aquele gerado por mulher.  

 

Ocorre que na existência da maternidade sub-rogada a presunção de que 

mãe é sempre certa não poderá sobreviver, visto que os avanços  tecnológicos 

permitem uma mulher dar à luz a uma criança com  a qual não possui qualquer 

vínculo de ordem biológica, ou seja, a mãe geradora pode não ser a  mãe genética, 

o que torna relativa aquela presunção, antes absoluta.  

 

Portanto o parto como valor absoluto e indiscutível de determinação da 

maternidade não mais pode sobreviver nos tempos atuais, enquanto critério jurídico, 

somente se pode admitir com resquício de uma época, não remota, em que se dava 

como certa a maternidade pelo nascimento, imputado à lei o papel de engessadora 

do fato social.  

 

Deve-se, contudo é afastar o parto como fator determinante da 

maternidade, em especial, nas hipóteses de “mães portadoras” que não haja 

contribuído, em qualquer medida, biologicamente, para o embrião do qual derivou a 

criança.  

 

Cuida-se, pois, de realizar uma escolha para definir a maternidade, porém 

sem perder de vista que a opção feita representa apenas um aspecto parcial da 

verdade, posto que cada uma delas, analisada isoladamente, tem pressuposto 

suficiente seja de natureza científica, seja de natureza social, para gerar a atribuição 

da maternidade.  

 

Silvio de Salvo Venosa traz a seguinte opinião sobre o tema, quando 

afirma que: 

 

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

para possibilitar a gestação, impossível ou difícil na mãe biológica. Esse 

fenômeno traz á baila a questão ética, moral e jurídica das mães de aluguel 
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ou mãe sub-rogada, conforme estas aceitem o encargo sob pagamento ou 

sob motivos altruístas. Essa matéria traz a 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. Imposta saber, em cada caso, se houve o consentimento da 

mulher que cedeu o útero e se reconheceu a maternidade alheia”.4 

 

Para resolver a questão, a filiação deverá ser buscada no acerto de 

vontade, vejamos, pois que o contrato ainda que inválido poderia gerar efeitos 

quanto à filiação a patre e a madre, fato que não constitui novidade no  âmbito do 

direito de família, haja vista a atribuição de efeitos a atos nulos, como ocorre no 

casamento putativo, consoante se desprende do arts. 1.561 e seguintes do Código 

Civil brasileiro. Observando que esta solução não viola a indisponibilidade do estado 

familiar em face de inexistir regras de ordem pública e cogente, pela qual se 

estabeleça a maternidade pelo parto.  

 

O intérprete ao assumir a solução favorável à mãe comitente não viola o 

princípio da taxatividade dos meios de fixação da maternidade visto não existir regra 

impositiva idêntica àquela prevista no Código português. Portanto assume-se como 

pressuposto mais importante o componente voluntarístico, sobre o genesíaco ou o 

gestacional.  

 

Conflito maior ocorre quando fixados os parâmetros da maternidade se 

pretenda estende-los à atribuição da paternidade, visto que diante da certeza da 

maternidade, o eixo do estabelecimento da paternidade no Código Civil vigente gira 

em torno da figura da mãe, pois vigora a máxima latina “et pater is est quem nuptiae 

demonstrant” (a paternidade é presunção), máxima essa que vem perdendo a força.  

 

Portanto com o fito de solucionar os conflitos doutrinários e buscar uma 

interpretação apurada ergueu-se a questão na Jornada de Direito Civil promovida 

pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal no período de 11 

a 13 de setembro de 2002, sob a coordenação científica do ministro Ruy Rosado, 

que editou alguns enunciados, que interessa ao tema abordado.  

                                                 
4 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: Direito de família. 5. ed. 6º Vol. São Paulo: Atlas, pág 273-
274, 2006. 
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Na III Jornada de Direito Civil foi aprovado o enunciado número 2575 

referente ao Art. 1.597 do Código Civil apresentado pela Professora Titular de Direito 

Civil da PUC/PR, Jussara Maria Leal de Meirelles que dispôs que as expressões 

“fecundação artificial”, concepção artificial” e inseminação artificial” constantes, 

respectivamente, dos incisos III, IV e V do artigo 1.597 do Código Civil devem ser 

interpretadas restritivamente, não abrangendo a utilização de óvulos doados e a 

gestação de substituição. 

 

Observe que no Código Civil Brasileiro de 2002, em sua literalidade não 

traz disposições sobre o tema:  

 

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

I - nascidos cento e oitenta dias, pelo menos, depois de estabelecida a 

convivência conjugal; 

II - nascidos nos trezentos dias subseqüentes à dissolução da sociedade 

conjugal, por morte, separação judicial, nulidade e anulação do casamento; 

III - havidos por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido o 

marido; 

IV - havidos, a qualquer tempo, quando se tratar de embriões 

excedentários, decorrentes de concepção artificial homóloga; 

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

autorização do marido. 

 

Ocorre que a interpretação que afasta a maternidade de substituição do 

art. 1.597 prega que não se faz presumir como concebido na constância do 

casamento os filhos havidos da prática de fertilização heteróloga, maternidade de 

substituição.  

 

Observe que tal interpretação merece criticas, visto que a paternidade 

pode ser certa, nos casos em que o doador do material genético, em regra, é o 

marido da mulher. Ressalte-se ainda a indispensabilidade do consentimento da 

figura paterna que esteja envolvido o que implica na disponibilização de seu material 

                                                 
5  Enunciado número 257: as expressões “fecundação artificial”, “concepção artificial”, e 
“inseminação artificial”, constantes, respectivamente, dos incs III, IV e V do art. 1597 do código civil, 
devem ser interpretadas restritivamente, não abrangendo a utilização de óvulos doados e a gestação 
de substituição. 
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genético ou a autorização para a fecundação com material genético de outro doador 

anônimo. 

 

Destarte, não há como ignorar o consentimento do marido que em 

conjunto com sua esposa conscientemente deseja ter um filho e conseqüentemente 

ter assegurado a presunção da paternidade natural ocorrida na constância do 

casamento, há que fixar assentado, de todo modo que a vontade do homem 

direciona a assunção da paternidade. O termo “inseminação artificial” utilizado no 

inciso III do dispositivo legal acima citado, numa interpretação extensiva, prega que 

basta o consentimento do marido para a realização da prática reprodução 

medicamente assistida em seu cônjuge, do tipo fecundação in vitro, para que haja a 

presunção da paternidade.  

 

Sobre a questão voluntarística vale afirmar que o consentimento é tido 

como irrevogável e incondicional, inviabilizando qualquer pedido de impugnação de 

paternidade, para que o filho gerado não fique à mercê das oscilações de humor do 

marido ou companheiro da mãe genética.  

 

Portanto a opção sustentada nesse trabalho é de que a vontade de fazer 

nascer alguém, aliada ao êxito nesse intento, ainda que mediante acordo prévio cuja 

ilicitude seja demonstrada no decorrer desse trabalho, é elemento suficiente e 

bastante para fazer surgir à relação parental. A filiação então deverá ser buscada no 

acerto de vontades, que seria, portanto, suficiente à atribuição de que se cuida. 

Logo, pais são aqueles que pretenderam a gestação e movimentaram a máquina 

técnica suficiente e necessária esse fim. 
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Capítulo II 

 

 

2. MATERNIDADE DE SUBSTITUIÇÃO: UM VAZIO JURÍDICO 

 

 

2.1 A inexistência de regras jurídicas 

 

A inexistência de regras jurídicas específicas sobre o assunto torna a 

prática da maternidade de substituição um tema abstrato e impreciso que exige uma 

discussão sobre a melhor conduta e procedimento que conduzam a esse exercício.  

 

Sobre essa questão a doutrina majoritária afirma que a gestação de 

substituição é regida fundamentalmente pelo ordenamento existente e, enquanto 

nenhum projeto de lei em andamento a respeito for aprovado os limites dessa 

prática serão impostos pelo controle informal da sociedade, ou seja, o senso comum 

inspirado nas normas de bioéticas estabelecidas pela medicina.  

 

Destarte, diante da prática da maternidade de sub-rogação carece a 

bioética de dispositivos de caráter obrigatório com força cogente, que alcance ou 

atinja diretamente o plano das normas, haja vista, que suas disposições, 

recomendações e mesmo proibições encontram-se despidas de caráter rígido, pois 

estão a sobreviver no plano de Resoluções do Conselho Federal de Medicina.  Logo 

se valendo desta lacuna existente no Direito Civil Brasileiro quanto à Prática da Mãe 

de Substituição diversos questionamentos vêm à tona baseados nessa incerteza 

jurídica.  

 

Um dos primeiros questionamentos a surgir diz respeito ao fato de caso a 

mãe gestacional se negar a entregar a criança para a mãe biológica, que apenas 

utilizou o seu útero para gerar o filho, tem-se nesse ínterim a dúvida do título da 

maternidade já abordada anteriormente.  

 

No Brasil não há norma legal que regulamente os casos de conflitos de 

maternidade, logo é necessário considerar nesse questionamento que a proteção a 
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ser invocada deve fixar-se nos direitos do nascituro, pois as mães, biológica ou sub-

rogada são perfeitamente capazes e conscientes de seus atos. Importa, portanto, 

em determinar qual será a melhor maternidade para a criança. Independentemente 

da técnica adotada, consenso está entre os doutrinadores de que na determinação 

da maternidade o que deve prevalecer é, sobretudo, os interesses da criança.  

 

Entretanto, caso a acepção seja aquela que vincula a maternidade à mãe 

biológica, decorre que baseado nessa premissa poderá a verdadeira mãe biológica 

ingressar com uma Ação Investigatória de Maternidade e promover a Busca e 

Apreensão do filho, baseada nos laços de consangüinidade, porém acompanhando 

esse desenvolvimento entende-se que a gestante, na maternidade de substituição, 

durante o período da gravidez, poderá também requerer alimentos para o nascituro 

e, conseqüentemente, para si mesma, a serem prestados pela mãe biológica, 

através da Ação de Alimentos calcada na premissa do dever de cuidado recíproco 

entre as duas mães.  

 

O crescimento expressivo da demanda por gestação de substituição 

justifica a urgência de se legislar acerca do assunto, observando que tais regras 

devem estabelecer critérios e responsabilidades dos profissionais que a utilizam, 

além de resguardar os direitos daquelas pessoas que desejam a realização do 

sonho de ter um filho, coibindo inclusive práticas eugênicas como a determinação 

dos caracteres genéticos da criança sem motivo relevante, objetivando sempre 

garantir o acesso das pessoas ao projeto parental.  

 

Portanto é lastimável a omissão dos legisladores, em pleno século XXI, 

em intervir e disciplinar as conseqüências causadas nas relações jurídicas pela 

prática de reprodução medicamente assistida, visto que há a previsão constitucional 

do direito ao livre exercício do planejamento familiar, logo não se pode impedir a 

busca de realização do projeto parental das pessoas em virtude da lacuna da lei, 

observando que a nova regulamentação deverá enquadrar tal procedimento em 

limites claros, precisos e seguros que permitam o avanço da ciência assegurando-se 

prioritariamente a saúde dos utilizadores das modernas tecnologias reprodutivas. 
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2.2 Projetos de lei em tramitação 

 

 

No Brasil, até o presente momento, não existe lei que regule a reprodução 

assistida o que existe é uma Resolução Normativa n.º 1.358/92 do Conselho Federal 

de Medicina que adota normas éticas. Atualmente foram apresentados vários 

projetos de lei ao Senado Federal sobre reprodução humana assistida, projetos 

estes que visam à regulamentação do recurso às novas tecnologias reprodutivas no 

país. Pela análise dos projetos, conclui-se que estes seguem fielmente as 

disposições constantes na Resolução 1.358, quase não inovando acerca dos 

reflexos jurídicos do uso das técnicas artificiais de reprodução, senão vejamos: 

 

Projeto de Lei n.º 54/02, de autoria do Deputado Luiz Moreira, busca 

transformar a Resolução do Conselho Federal de Medicina em lei instituindo normas 

para a utilização de técnicas de reprodução assistida que tratam, respectivamente: 

dos princípios gerais, dos usuários e da técnica de reprodução assistida, dos 

serviços que aplicam técnicas de reprodução assistida, da doação de gametas ou 

pré-embriões, da criopreservação de gametas ou pré-embriões, do diagnóstico e 

tratamento de pré-embriões e sobre a gestação de substituição permitindo a doação 

temporária do útero em mulheres com parentesco de até segundo grau. 

 

Já o Projeto de Lei nº 2.855/97, de autoria do Deputado Confúcio Moura 

que dispõe sobre a utilização de técnicas de reprodução, incluindo a fecundação “in 

vitro”, transferência de pré-embriões, transferência intraitubária de gametas, a crio 

conservação de embriões. Quanto à gestação substituta, estabelece a necessidade 

da aprovação da Comissão Nacional de Reprodução Humana Assistida (criada pelo 

próprio projeto), quando a mãe possuir parentesco até o quarto grau com a doadora. 

Prevê, ainda, a possibilidade de inseminação post mortem, sendo vedado o 

reconhecimento da paternidade, a não ser, nos casos em que houver prévia e 

expressa manifestação do casal. 

 

O projeto de lei mais completo e abrangente que dispõe sobre a matéria é 

o de nº 90/99, de autoria do Senador Lúcio Alcântara, dispondo de maneira geral 

sobre a reprodução assistida, pois prevê quais os procedimentos podem ser 
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utilizados por mulheres casadas ou em união estável, bem como pelas solteiras. 

Admite que os usuários possam permitir que seus gametas e pré-embriões sejam 

utilizados em pesquisas. Salvo nesses casos, a intervenção em gametas ou 

embriões somente será permitida com fins terapêuticos ou diagnósticos. A doação 

deverá ser gratuita e sigilosa. Além disso, a criança poderá ter acesso à identidade 

civil do doador. Dispõe que, no caso de inseminação post mortem, não será 

reconhecida a paternidade. Permite a gestação de substituição, com as mesmas 

restrições da Resolução 1.358. 

 

Analisando a literalidade do projeto de lei nº 90/99 permite-se concluir 

como pontos positivos o fato de possuir uma matéria bastante abrangente, também 

por mostrar obediência ao princípio constitucional do planejamento familiar, além de 

impulsionar o Poder Público para que assuma seu posicionamento frente o 

desenvolvimento da reprodução assistida. Já a crítica que se faz refere-se à 

utilização dos termos maternidade e gestação de substituição denotando sinonímia 

entre os termos de significados tão diferentes, pois gestação de substituição designa 

tão-somente o estado de gravidez e não a relação jurídica concernente à 

maternidade, porém independente da crítica que se possa fazer o lume da questão 

reside na importância de se regulamentar esta matéria. 

 

O Projeto de Lei Substitutivo ao nº 90/99 (PL nº 1.184/03), de autoria do 

Senador Roberto Requião, Define normas para realização de inseminação artificial e 

fertilização "in vitro"; proibindo a gestação de substituição (barriga de aluguel) e os 

experimentos de clonagem radical. Como outros projetos, permitem a seleção 

terapêutica e a doação temporária do útero entre mulheres com parentesco até o 

segundo grau. No entanto, estabelece a possibilidade de o filho conhecer a 

identidade do genitor após a maioridade. Além disso, prevê que o doador possa ser 

pai de apenas um beneficiário. Dispõe ainda sobre a inseminação post mortem, 

prevendo que a filiação será reconhecida, desde que o depositário dos gametas 

tenha autorizado em testamento a sua utilização pela esposa ou companheira. 

 

Os Projetos de Lei referidos atualmente estão em trâmite, sendo que 

alguns deles foram apensados num único documento com o fito de dar celeridade e 

imediatidade caso sejam aprovados, porém ainda são objeto de revisões e 
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alterações, além de debate que envolve as diversas camadas da sociedade e, 

principalmente, os seus destinatários, pessoas que se encontram na situação 

vulnerável de esterilidade ou infertilidade diagnosticada. Observando que quando 

referidos projetos de lei forem aprovados estes se sobreporão a Resolução do 

Conselho Federal de Medicina 1.358, visto que o vácuo legal produz diversas 

controvérsias acerca do tema. 

 

Ressalte-se, todavia que o legislador quando for editar alguma norma 

acerca desse tema deverá levar em consideração o bom senso, prudência e 

ponderação deixando de lado qualquer dispositivo que contrarie a espécie humana, 

aos valores sociais e de personalidade, pois é mister, que respeite sobre todas as 

formas o direito a vida.  

 

 

2.3 A resolução 1.358/92 do CFM 

 

 

A prática da maternidade de substituição no Brasil atualmente tem se 

balizado pelos requisitos dispostos no Código de Ética Brasileiro através da 

Resolução 1358/92. A Resolução do Conselho Federal de Medicina 1.358/92 dispõe 

regras de caráter facultativo, não tendo força de lei, restringida apenas aos 

profissionais da medicina, sendo que o seu desrespeito pelos médicos, comina em 

sanções apenas administrativas, sem mencionar que falta uma fiscalização quanto 

às clínicas especializadas nesta área.  

 

Observe que mesmo não tendo força de lei, a resolução vincula os 

médicos e clínicas, os quais seriam os únicos a ter condições de promover a 

transferência de embrião fecundado in vitro para o útero sub-rogado. Sintetizando, 

essa Resolução é obrigatória apenas no âmbito da medicina, observando que são 

implicações que ferem apenas a ética médica, logo não atinge os particulares 

envolvidos no projeto da maternidade de substituição, pois o atual Código Penal não 

atribui penalização em relação à prática das concepções artificiais.  
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A disseminação das técnicas de reprodução assistida fez com que os 

juristas refletissem sobre a falta de legislações que tratassem do assunto, e quando 

tratavam eram por demais lacunosas, logo assim opinam sobre o tema: 

 

“O mercado do valor do uso [...], além da prostituição há a venda temporária 

das funções reprodutivas, como o sistema do útero de aluguel [...] possível 

graças às técnicas de reprodução artificial”. 6  

“Um filho confere ao homem um perspectiva imortal [...]. No Brasil há mais 

de vinte centros de fertilização ‘in vitro’ [...] os médicos brasileiros não têm 

seguido as recomendações internacionais nestas matérias e têm agido sem 

a ética necessária que deveria pautar a conduta profissional[...]”.7 

 

Os Conselhos Regional e Federal de Medicina são os órgãos com 

poderes e autonomia para regulamentar e criar disposições por meio de suas 

resoluções, orientando e indicando as formas como devem proceder os médicos ao 

manipularem material genético humano, de forma a não violar  a dignidade da 

pessoa humana e seus direitos e preceitos morais  que  antes de tudo são éticos. 

 

Importante ressaltar que a Resolução 1.358/92 do CFM tem por diretrizes 

o seguinte: as técnicas reprodutivas serão utilizadas apenas para auxiliar nos 

problemas de infertilidade humana; o consentimento informado é obrigatório tanto 

para mulher quanto para o seu cônjuge ou companheiro, se houver; a doação de 

gametas ou embriões será gratuita e assegurado o anonimato do doador; é vedado 

o descarte ou destruição dos pré-embriões; o doador deve ter a maior semelhança 

fenotípica e imunológica com a receptora e é vedada a pesquisa genética nos pré-

embriões, salvo quando para tratar de uma doença ou impedir sua transmissão. 

 

Na Resolução 1.358 torna-se nítido seu caráter ético sobre a utilização 

das técnicas de reprodução assistida, na sessão VII é abordado o tema da 

maternidade de substituição com o uso do termo gestação de substituição 

                                                 
6 BERLINGUER, Giovanni e GAR. Reprodução Assistida FA, Volnei. O mercado humano: a 
comercialização de parte do corpo humano. Trad.: Isabel Regina Augusto. 2ª Ed.. Brasília. Ed. 
Universidade de Brasília, 2001. 
7 LEITE, Eduardo de Oliveira. Procriações Artificiais e o Direito. Aspectos médicos, religiosos, 
psicológicos, éticos e jurídicos. São Paulo: Revista dos Tribunais, pág. 12, 1995. 
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prevalecendo também às críticas outrora mencionadas acerca do termo gestação. 

Nesta sessão torna-se evidente os requisitos impostos utilização dessa técnica.  

 

As orientações da Resolução 1.358/92 se iniciam pelo requisito da real 

necessidade da maternidade de substituição em virtude de infertilidade ou 

esterilidade que impeça ou contra-indique a gestação, ou seja, deve existir um 

problema de saúde para que a mulher infértil possa recorrer a outra mulher para que 

esta carregue em seu ventre a realização do projeto parental, logo não subsistirá a 

maternidade de substituição sob o mero interesse egoístico da mulher plenamente 

saudável que se recusa a gestar  uma criança. 

 

Observe que conforme a Resolução 1358/1992 do Conselho Federal de 

Medicina, em seu art. 1.º, Seção 1 regulamenta que estas técnicas de reprodução 

humana assistida deverão ser aplicadas quando se constate a infertilidade do casal, 

sendo uma forma rápida e eficaz de atingir a gestação. Logo este requisito é de 

suma plausibilidade, visto que impera em nossa sociedade o estigma de que a 

gravidez modifica o corpo da mulher, assim pessoas que não se enquadrarem na 

condição de enfermas e que possam se valer das vias normais de procriação não 

poderão se utilizar das técnicas de reprodução assistida.  

 

O outro requisito refere-se à existência de laços familiares entre a mãe 

hospedeira e a mãe biológica, pois permite a maternidade de sub-rogação desde 

que a doadora temporária do útero pertença à família da mãe genética num 

parentesco até o segundo grau. Este requisito decorre da premissa de que existe 

entre familiares uma maior cumplicidade, solidariedade, compreensão e intimidade, 

sejam em linha reta ou colateral, além de objetivar, em virtude da vinculação do 

parentesco, a suavização das conseqüências decorrentes da imprecisão jurídica da 

determinação da maternidade, tendo em vista que a criança manterá laços afetivos 

com ambas as mulheres que proporcionaram seu nascimento. 

 

Cabe registrar que os demais casos que não envolva parentesco estes 

estarão sujeitos à autorização prévia do Conselho Federal de Medicina, entende-se, 

portanto que uma mulher estranha, em tese, poderá ser doadora, desde que o CRM 

autorize. Ressalte que esta ressalva é de suma importância, pois, a limitação a 
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vinculação de parentesco fere o princípio da justiça e da eqüidade, pois afasta esta 

técnica de algumas pessoas, além de ferir a autonomia das pessoas que 

necessitassem dessa técnica.  

 

Vejamos, pois trechos de uma Consulta feita ao Centro de Bioética do 

Conselho Regional de Medicina do Estado São Paulo acerca da possibilidade da 

maternidade de substituição sem vínculo familiar: 

 

Consulta nº 43.765/01 

Assunto: Transferência de embriões de um determinado casal para uma 

terceira pessoa sem vínculo familiar. 

Relator: Conselheiro Cristião Fernando Rosas. 

Ementa: A cessão temporária de útero de doadora não  pertencente à 

família da doadora genética, deve ser previamente a utorizada pelo 

CRM não podendo haver caráter de transação comercia l ou lucrativa. 

(...) 

 

Nestes termos, somos favoráveis à autorização pedida, solicitando que o 

Dr. R. B., deva seguir as recomendações elencadas a seguir, devendo elas 

serem enviadas por escrito pelas doadoras genética e de útero e 

encaminhadas à este Regional, lembrando ser esta uma discussão ética e 

que não encontra jurisprudência na norma jurídica nacional.  

 

As recomendações elencadas a seguir são baseadas em alguns 

pareceres de outros regionais sobre a questão: 

 

1. Proibição compulsória do "útero de aluguel" ou qualquer forma de 

remuneração ou compensação financeira da mãe gestacional. 

2. Consentimento esclarecido à mãe que doará temporariamente o útero 

dos aspectos e bio-psico-sociais envolvidos no ciclo gravídico-puerperal, e 

dos riscos inerentes da maternidade. 

3. Esclarecimento da impossibilidade de interrupção da gravidez após 

iniciado o processo gestacional, mesmo que diante de uma anomalia 

genética, salvo raras exceções autorizadas judicialmente.. 

4. Garantia de tratamento e acompanhamento médico e de equipes 

multidisciplinares se necessário, à mãe que doará temporariamente o útero 

até o puerpério.  
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5. Garantia de registro da criança pelos pais genéticos, devendo esta 

documentação ser providenciada durante a gravidez, além de "contrato" 

entre as partes estabelecendo claramente esta situação. 

6. Encaminhamento desta documentação assinada pelas partes envolvidas, 

casal e doadora temporária do útero à este Regional. 

Este é o nosso parecer, s.m.j. 

Conselheiro Cristião Fernando Rosas 

APROVADO NA 2.663ª REUNIÃO PLENÁRIA, REALIZADA EM 31.08.2001. 

HOMOLOGADO NA 2.666ª REUNIÃO PLENÁRIA, REALIZADA EM 

04.09.2001. 

 

 

O último requisito refere-se proibição de interesse lucrativo ou comercial 

na utilização da técnica, ou seja, o útero será temporariamente cedido mais jamais 

alugado, baseado na premissa da vedação da comercialização das partes que 

compõem o corpo. A partir desse requisito é que se pode compreender a ilicitude da 

barriga de aluguel e a nulidade do contrato de locação do útero, logo na prática não 

pode haver caráter de transação comercial ou lucrativa, pois conforme nosso 

ordenamento jurídico é vedado qualquer contrato que envolva bem indisponível 

sendo que os contratos de "locação" ou substituição de útero não têm eficácia 

jurídica.  

 

Vejamos, pois a literalidade das disposições da Resolução 1.358 acerca 

da maternidade de substituição: 

 

NORMAS ÉTICAS PARA A UTILIZAÇÃO DAS TÉCNICAS DE 

REPRODUÇÃO ASSISTIDA 

VII - SOBRE A GESTAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO (DOAÇÃO TEMPORÁRIA 

DO ÚTERO) 

As Clínicas, Centros ou Serviços de Reprodução Humana podem usar 

técnicas de RA para criarem a situação identificada como gestação de 

substituição, desde que exista um problema médico que impeça ou contra-

indique a gestação na doadora genética. 

1 - As doadoras temporárias do útero devem pertencer à família da doadora 

genética, num parentesco até o segundo grau, sendo os demais casos 

sujeitos à autorização do Conselho Regional de Medicina. 
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2 - A doação temporária do útero não poderá ter caráter lucrativo ou 

comercial.  

 

Destarte observa-se que o Conselho Federal de Medicina em face da 

omissão dos legisladores buscou eticamente, com as disposições de tais requisitos, 

impor limites e restringir a crescente procura pelas mães substitutas por mulheres e 

famílias desprovidas de capacidade psicológica para enfrentar as conseqüências 

causadas pela utilização da maternidade de substituição, tendo em vista a abrupta 

ruptura dos conceitos de maternidade e filiação.  

 

Logo a ausência de norma regulamentadora com força cogente das 

técnicas de reprodução humana assistida, mesmo diante dos progressos científicos 

nessa área do conhecimento e a proteção constitucional à constituição de família e 

ao planejamento familiar, faz com que sua execução das técnicas pelos profissionais 

seja sem observância a regras praticas e morais, sem respaldo jurídico algum, 

ficando, portanto a prática da maternidade de substituição à faculdade de seguir os 

princípios gerais da norma ética da Resolução 1.358/92.  
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Capítulo III 

 

 

3. DA ILICITUDE DA GRAVIDEZ A SOLDO 

 

 

3.1 Do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana  

 

 

A Constituição Federal de 1988 em seus princípios fundamentais 

proclama que a nação tem com um de seus fundamentos “a Dignidade da Pessoa 

Humana”, podendo esta ser expressa através de sua inalienabilidade. 

 

Art. 1º 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: 

(...) 

III - a dignidade da pessoa humana; 

 

A Dignidade da Pessoa Humana, conforme a concepção de Kant significa 

que a pessoa, só por ser pessoa, tem dignidade e não tem preço como têm as 

coisas, ressaltando que essa dignidade sempre deverá ser encarada como um fim 

em si mesmo e nunca como instrumento ao serviço de fins que lhe são alheios, além 

de que, essa dignidade é intrínseca à pessoa não se adquirindo gradualmente ou 

com o passar do tempo, pois a sua existência é plena.  

 

Transpondo essas noções para o âmbito da maternidade de substituição, 

conclui-se que não existe o direito ao filho, como se esse instrumento fosse, o que 

existe são direitos do filho. Logo a dignidade da pessoa humana é vulnerada quando 

o filho deixa de ser o fim em si mesmo e torna-se um instrumento através da prática 

da gestação de substituição se sobrepondo ao bem daquele que vai nascer.  

 

A dignidade da pessoa humana estaria inserida no direito do filho de 

nascer, crescer e se desenvolver em um contexto favorável o que implica que a 
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técnica da maternidade de substituição somente deveria ser aplicada em casais 

heterossexuais com condições adequadas para o completo desenvolvimento 

daquele que vier a nascer, logo seriam excluídas as situações do homem ou mulher 

isolado que desejassem utilizar-se dessa técnica, porque o bem do filho exige a 

existência de um pai e uma mãe, portanto fulminaria o pretenso desejo do direito ao 

filho sobrepondo tal desejo ao bem deste, reduzindo-o a instrumento ou objeto. 

 

Sobre essa questão adverte Alexandre de Morais (2000 p. 61): 

 

O direito à vida é o mais fundamental de todos os direitos, já que se 

constitui em pré-requisito à existência e exercício de todos os demais direitos. A 

Constituição Federal proclama, portanto o direito à vida, cabendo ao Estado 

assegurá-lo em sua dupla acepção, sendo a primeira relacionada ao direito de 

continuar vivo e a segunda de se ter vida digna quando à subsistência.  

 

É inerente da gestação a criação de laços profundos que são 

abruptamente quebrados com o nascimento na prática da maternidade de 

substituição, logo o filho é instrumentalizado porque ao seu bem se sobrepõe à 

pretensão dos envolvidos nesta prática.  

 

Tem-se também a instrumentalização da mãe de substituição e de seu 

corpo, pois se utiliza do corpo dessa terceira pessoa estranha ao casal somente com 

o fito de gestar a criança, desmerecendo o profundo envolvimento e comunhão entre 

a mãe de substituição e a criança nascida.  

 

Maria Helena Diniz manifesta-se afirmando que a gestação de 

substituição “constitui ofensa à dignidade da mulher, por levar ao ‘meretrício do 

útero’, por degradar a mulher a mero organismo reprodutor e mercenário e por haver 

instrumentalização da mulher como organismo sexual, por ofender a dignidade e a 

integridade psíquica do nascido”.8  

 

                                                 
8 DINIZ, Maria Helena. O Estado Atual do Biodireito. São Paulo: Saraiva, pág. 505, 2002. 
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Destarte ao se utilizar da reprodução por meio da maternidade de 

substituição deve-se resguardar como valor primordial a Dignidade da Pessoa 

Humana da gestante, da mãe biológica e principalmente da criança, que será a parte 

mais frágil na relação de, pois o ser humano jamais pode ser visualizado como um 

objeto ou mercadoria que está à disposição de quem quer e pode comprar.  

 

Logo são vários valores que merecem guarida legal nesta relação por se 

tratar de pessoas e não de coisas como alguns querem tratar, pois direito de procriar 

assim com a vida são direito indisponíveis.  

 

Portanto o embasamento constitucional de que a maternidade de 

substituição seja regulada de forma a respeitar a dignidade da pessoa humana não 

é destituída de alcance e de sentido útil. Visto que nem todas as práticas da 

maternidade de substituição observam essa dignidade. Ressaltando que a vida e 

liberdade de cada um devem ser respeitados, porém quando há maternidade de 

substituição a dignidade da pessoa humana é superior a tudo.  

 

 

3.2 Do Princípio da Gratuidade 

 

 

A Constituição Federal, no parágrafo 4 do artigo 199, estabelece a 

vedação da comercialização dos bens que compõem o corpo, vejamos: 

 

 

Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.  

(...) 

§ 4º - A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a 

remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de 

transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e 

transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de 

comercialização. 

 

 



 36

A literalidade do artigo mencionado da Constituição impõe a gratuidade 

para os atos de disposição das partes que compõem o corpo e vincula sua 

permissão às finalidades de transplante, pesquisa e tratamento. Observando que a 

Lei 9.434/97, que regulamenta este artigo, somente permite a disposição 

exclusivamente gratuita das partes do corpo humano e com as finalidades acima 

especificadas.  

 

A comercialização das partes que compõem o corpo deve ser entendida 

como sendo a disposição onerosa de tais partes, ou seja, seria a mercantilização do 

corpo normalmente por pessoas em busca de alguma vantagem pecuniária, situação 

essa que se proliferaria principalmente entre as camadas mais vulneráveis, que 

seriam pessoas que não têm condições de defender seus próprios interesses, de 

forma absolutamente livre e esclarecida, além da tentação do apelo financeiro.  

 

Os mais carentes do ponto de vista sócio-econômico, os que não 

compreendem o que estão consentindo, inclusive por baixa escolaridade, são os 

indivíduos mais vulneráveis e passíveis de serem usados de forma abusiva para 

atenderem interesses que não são exatamente os seus. Logo o “mercado de útero” 

desde a pura locação até os chamados “incentivos financeiros” deve ser plenamente 

condenado não só pelas violações dos valores sociais e morais dos envolvidos 

como pelas nocivas e desastrosas repercussões que isto pode causar entre as 

pessoas envolvidas.  

 

O princípio da gratuidade esculpido no parágrafo 4º do artigo 199 da 

Constituição Federal veda todo tipo de comercialização, portanto são ilícitas as 

disseminações de grandes indústrias reprodutivas visando vultosos lucros e 

garantindo acima de qualquer coisa o resultado filho, pois o dogma constitucional de 

não se comercializar estruturas humanas busca garantir acima de tudo o princípio da 

integridade e da dignidade da pessoa humana.  
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3.3 Da Barriga de Aluguel  

 

 

A disseminação da maternidade de substituição produziu uma extensão 

polêmica de reprodução assistida: a barriga de aluguel prática esta em que uma 

mulher incapaz de gestar o embrião em seu ventre recorre ao útero de outra 

mediante um contrato de aluguel desse útero. Conforme explanado acima, a 

maternidade de substituição somente é permitida em caráter solidário, ou seja, entre 

mulheres com algum vínculo afetivo e sem a presença de dinheiro, assim determina 

a Resolução 1.358/92 do Conselho Federal de Medicina, motivo pelo qual se diz 

errônea a nomenclatura de “barriga de aluguel” para se referir a maternidade de 

substituição.  

 

Ocorre que na prática essa situação tem se demonstrado um mercado 

fabuloso tanto para algumas mulheres individualmente consideradas como para 

centros brasileiros de medicina reprodutiva. Conforme divulgação da revista Veja 

edição 2059 diversas clínicas oferecem a suas clientes um cadastro de mulheres 

dispostas a locar seu útero e receber por isso, além dos anúncios facilmente 

encontrados na internet, em sites gratuitos de classificados.  

 

Em média o aluguel de uma barriga sai em torno de 40 000 reais podendo 

chegar até a 100 000 reais, vejamos, pois alguns anúncios de barriga de aluguel 

encontrados em sites de classificados da internet: 

 

“Mulher bca, cabelos e olhos castanhos, 30 anos, saudável, casada há 10 

anos, moradia própria, funcionária de empresa Privada, um filho de 7 anos 

saudável, situação estável, oferece "Barriga de Aluguel para 

REPRODUÇÃO", entrar em contato no Email: jeanrenan@hotmail.com“.9 

“Alugo minha barriga, tenho nível superior, tipo caucasiano, não tenho 

vícios, sou esclarecida sobre o assunto. Não quero doar meu óvulo, 

somente alugar o útero para óvulos já fecundados. Preço R$15.000,00”.10 

 

                                                 
9       http://ofertas-trabalho-emprego.vivastreet.com.br/anuncios-empregos+santos/barriga-de-aluguel-
para-reproducao/10343963 
10 http://www.classificados-brasil.com/meus-anuncios+sao-paulo-diversos+45-27044 
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“quero alugar minha barriga no valor a combinar caso queira entrar em 

contato comigo basta me ligar. celular: 9949-0377”. 11 

“Olá meu nome é Patricia e quero alugar minha barriga p/ casais homo ou 

heterossexuais, brasileiros ou estrangeiros, p/ motivos financeiros e b p/ 

ajudar outros casais a terem seu bebê, tenho 30 anos ,1.69m,60kg, 

saudável e nunca tive qualquer vício,tenho uma filha, me comprometo a 

nunca ter contato c/ a criança gerada e total acompanhamento da gestação 

pelos pais,valor de 35.00 (trinta e cinco mil) a combinar forma de 

pagamento(motivo, quitação de casa). Aguardo resposta”. 12 

 

Vale observar que a prática da barriga de aluguel envolve questões que 

ultrapassam a esfera jurídica, pois conforme a opinião da terapeuta e professora do 

Núcleo de Casal e Família da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 

Magdalena Ramos “a mãe de aluguel será afetada emocionalmente, por mais que 

se trate apenas de uma transação comercial, além de que o nascimento do bebê 

representará um aborto psicológico”, afinal a mulher passará por todas as 

transformações físicas e psíquicas que a gravidez ocasiona de uma criança que não 

será sua e do outro lado tem-se a mulher que realizará o sonho da maternidade, 

porém sem carregar em seu ventre a criança que será seu filho.  

 

Para os especialistas não é recomendável a convivência entre a mãe 

biológica e a mãe de aluguel, visto que depois do o nascimento da criança as mães 

de aluguel costumam se sentirem abandonadas, pois durante a gravidez são centro 

das atenções com o parto há o desligamento o que gera uma sensação de vazio. 

Logo convém observar que as conseqüências psicológicas podem ser graves em 

todos os envolvidos e principalmente para o bebê, por isso todos esses aspectos 

devem ser levados em consideração no momento de se legislar acercado tema, 

mais sempre observando o melhor interesse da criança.  

 

Observe que a legislação acerca da barriga de aluguel varia de país para 

país. Nos Estados Unidos existem alguns estados que aceitam a onerosidade da 

locação do útero, na Índia a barriga de aluguel é permitida, sendo inclusive um dos 

países mais procurados para este procedimento, visto que o valora cobrado pelo 

                                                 
11 http://campogrande.olx.com.br/quero-ser-barriga-de-aluguel-iid-9493114 
12 http://rio-de-janeiro.axafacil.com.br/rj/classificados/25-servicos/167-oferta-de-servicos/19647barrigadealuguel 
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aluguel de uma barriga é um dos mais baixos, 7.000 reais, fala-se inclusive entre as 

mulheres indianas em “turismo de medicina reprodutiva” segundo matéria “Gravidez 

a soldo” da Revista Veja edição 2059. 

 

A legislação brasileira, embora de forma esparsa, veda a barriga de 

aluguel e o Conselho Federal de Medicina pune o médico que realizar o 

procedimento na forma onerosa. Ressaltando que a lei 9.434/ 97 de transplantes em 

seu artigo 14 comina pena de até oito anos de prisão para quem comprar ou vender 

qualquer parte do corpo humano: 

 

Art. 14. Remover tecidos, órgãos ou partes do corpo de pessoa ou cadáver, 

em desacordo com as disposições desta Lei:  

Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa, de 100 a 360 dias-multa.  

§ 1.º Se o crime é cometido mediante paga ou promessa de recompensa ou 

por outro motivo torpe:  

Pena - reclusão, de três a oito anos, e multa, de 100 a 150 dias-multa.  

 

Para José Roberto Moreira, integrante da Comissão de Bioética da 

OAB/MG o aluguel da barriga está eximido de penalidade, pois conforme sua 

interpretação “Quando eu 'alugo' a barriga eu não estou cedendo e nem vendendo 

parte do corpo humano, eu estou alugando, em caráter temporário, e isso não é 

abrangido pela legislação específica". 

 

Ocorre que a prática com o fito da onerosidade já fere o princípio da 

gratuidade consagrado constitucionalmente, além de que o aluguel da barriga tanto 

se enquadra no termo “mediante paga” como também no termo “motivo torpe” da 

legislação específica o que a torna sobremaneira ilícita a sua prática. 

 

Silvio de Salvo Venosa posiciona-se sobre o tema, quando afirma que:  

 

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

para possibilitar a gestação, impossível ou difícil na mãe biológica. Esse 

fenômeno traz á baila a questão ética, moral e jurídica das mães de aluguel 

ou mãe sub-rogada, conforme estas aceitem o encargo sob pagamento ou 

sob motivos altruístas. Essa matéria traz a baila a discussão sobre a 

declaração de maternidade ao lado da paternidade que a legislação 



 40

também não contempla, colocando mais uma vez na berlinda o princípio 

mater est. Imposta saber, em cada caso, se houve o consentimento da 

mulher que cedeu o útero e se reconheceu a maternidade alheia”. 13 

 

Portanto o ordenamento jurídico brasileiro veda qualquer contrato que 

envolva bem indisponível, como é o caso dos bens que compõem o corpo, sendo 

que os contratos de “locação” ou substituição de útero não têm eficácia jurídica.   

 

 

3.4 Iliciedade do Contrato de Gestação por outrem 

 

 

O Código Civil de 2002 não trouxe um conceito explícito sobre contratos, 

entres os doutrinadores renomados vigora o conceito de contrato ser o vínculo 

jurídico entre dois ou mais sujeitos de direito compreendido pela vontade com fins 

patrimoniais. Conforme o artigo 422 do Código Civil os contratos devem observar os 

princípios da boa-fé objetiva, justificador da gratuidade no caso da maternidade de 

substituição, visto que a venda geraria um comércio imoral; da liberdade contratual e 

da obrigatoriedade do contrato, o que implicaria na obrigação da mãe de 

substituição entregar a criança nascida.  

 

Ocorre que não existe contrato de locação de útero, visto que, não se 

pode comercializar as partes que compõem o corpo ao recebimento de pecúnia, 

logo a maternidade de substituição somente é lícita quando realizada sob o manto 

de um pacto de confiança gratuito realizado entre mulheres com vínculo parental e 

em alguns casos afetivo e com o empréstimo do útero de forma altruística.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: Direito de família. 5. ed. 6º Vol. São Paulo: Atlas, 
2006.pág273-274 
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Observe a literalidade do artigo 166 do Código Civil:  

 

Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando: 

(...) 

II - for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto; 

(...) 

VII - a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem 

cominar sanção. 

 

Logo observando a literalidade da lei o contrato de locação de útero é 

nulo, pois tem como objeto o homem ou as partes que compõem seu corpo, objeto 

este ilícito, além de que a lei proíbe a onerosidade dessa prática, portanto fica 

configurado como negócio jurídico nulo.  

 

Sobre a questão da ilicitude da onerosidade da maternidade de 

substituição Mônica Aguiar é bem enfática ao dizer que: “Considere um contrato 

oneroso de gestação sub-rogada, nos casos em que o pai biológico seja o 

‘outorgante comprador’, este não poderia comprar aquilo eu já é seu, e assim, não 

deve considerar como válida a prática, que implicaria [...], em um ‘contrato de venda 

do status de mãe’ que [...], não pode ser interpretado analogicamente aos casos de 

adoção. [...] quanto à possibilidade da forma gratuita [...] é invalido o preenchimento 

do conteúdo jurídico da liberdade de procriar, prevista no artigo 226, §7 da 

Constituição Federal ”. 14  

 

Logo não é possível qualquer negócio jurídico que envolva a maternidade 

de substituição, pois viola os princípios constitucionais da indisponibilidade e da 

dignidade da pessoa humana, além de que, transformar o processo de gestação 

numa mera obrigação legal seria reduzir o instituto da maternidade em um mero 

acordo de vantagens em troca de benefícios financeiros. 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente, lei 8069/90 em seu artigo 238 

dispõe que: “prometer ou efetivar a entrega de filho [...] a terceiro, mediante paga ou 

recompensa: Pena – reclusão de um a quatro anos, e multa. Parágrafo único. Incide 

nas mesmas penas quem oferecer ou efetiva a paga ou recompensa”, ou seja, este 
                                                 
14 AGUIAR, Mônica. Direito à Filiação e Bioética. Rio de Janeiro: Forense, pág.109-111, 2005. 
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artigo disciplina a hipótese que pode ocorrer logo após o parto em que a mãe 

gestante entrega o filho em troca de pecúnia em favor da mãe biológica, sem que 

ocorra a comunicação ao órgão competente e o devido procedimento judicial de 

investigação de maternidade e posterior retificação do registro de nascimento. 

 

Afora a hipótese acima descrita, não existe lei que determine a sanção 

penal para a violação da comercialização do útero, além de que em nosso 

ordenamento jurídico vigora o princípio da legalidade em que não há crime sem lei 

anterior que o defina nem pena sem prévia cominação legal, portanto ocorreria 

apenas a violação a princípio constitucional que tornaria apenas a conduta ilícita e 

geraria o dever de indenizar e a punição administrativa dos médicos, porém não 

teria conseqüências na esfera penal, logo por esse fato a legislação brasileira se 

mostra insuficiente sobre esse tema. 

 

Do ponto de vista do Direito Civil pátrio o contrato desse teor não é 

recepcionado por nosso direito, pois o pagamento pela gestação e a conseqüente 

entrega do filho implica em coisificação da pessoa e viola a garantia de dignidade 

humana, porém há doutrina contrária que se manifesta no sentido de que o 

pagamento não se dá pela entrega de um objeto- a criança – mas, por um serviço 

pessoal – o aluguel do útero e a eventual doação de óvulo.  

 

Ocorre que não se pode concordar com essa última argumentação, pois o 

objeto do contrato não é a gravidez propriamente dita e sim o produto desta gravidez 

que é a criança, além de que geralmente o pagamento somente é devido com a 

efetiva entrega da criança e não com a ocorrência da gravidez.  

 

Observe que o conteúdo principal desse contrato é a renúncia do direito-

dever de maternidade da mãe de aluguel para a pretensa mãe biológica 

esclarecendo que o “contrato de venda” do status de mãe não pode ser interpretado 

analogicamente como a adoção, pois nessa hipótese o desfazimento do vínculo 

biológico é feito judicialmente e levando-se em conta o interesse maior da criança, 

enquanto que na maternidade de substituição a criança a ser protegida sequer 

existe, além de que a intenção da destituição do pátrio poder é anterior a 
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inseminação enquanto na adoção essa manifestação somente ocorre após o 

nascimento.  

 

Conforme já refletido anteriormente, o filho não está a serviço dos 

interesses dos pais para dispô-los quando lhe for conveniente, mas, ao contrário, 

este deve ser tratado como um valor em si mesmo em que a maternidade e a 

paternidade existem em razão dele, e não ao contrário, pois a maternidade e a 

paternidade são exercidos em função de uma pessoa e não em benefício destes. 

 

O comando do artigo 1, III, e 199, parágrafo quarto da Constituição 

Federal invalida o contrato pelo qual se pretenda a título oneroso, o serviço de 

gestação de uma criança e sua conseqüente entrega com a renúncia ao poder 

familiar, portanto deve-se rechaçar o entendimento de não ser vedado o pacto de 

gestação no Brasil, ao argumento de não ter norma proibitiva expressa.  

 

Na doutrina minoritária temos argumentos que se situam a favor da 

licitude do contrato de locação do útero que se dividem em duas correntes básicas: 

a utilitarista e a contratualista. A utilitarista baseia-se na premissa da existência de 

uma vantagem perseguida pelas partes que seria o direito de procriar assegurado 

pela Constituição. A corrente contratualista, concepção inclusive aderida pelo 

feminismo anglo-saxão, considera lícito o contrato de locação de útero baseado no 

princípio geral dos contratos -a liberdade contratual- que deve ter limites bastante 

reduzidos pela intervenção estatal, além de que negar a possibilidade da adoção da 

técnica da maternidade de substituição seria de certo modo limitar a liberdade 

reprodutiva das mulheres. Ressaltando que o feminismo de inspiração marxista se 

posiciona contrário a licitude desse tipo de contrato, pois os argumentos se 

concentram na idéia de que haverá exploração econômica das mulheres férteis em 

face das contratantes. 

 

Refutando as idéias acima expostas vale ressaltar o artigo 226, parágrafo 

sétimo da Carta Magna ao abranger a liberdade de procriar não abrangeu que o 

conteúdo jurídico dessa liberdade poderia ser preenchido com tudo aquilo que se 

pense possa ser por ela albergado, pois vale ressaltar que essa procriação não é 
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uma mera faculdade e sim uma liberdade com limites nos princípios constitucionais e 

no melhor interesse da criança.  

 

Portanto careceria o contrato de locação de útero de licitude, por qualquer 

dos ângulos pelos quais se observe juridicamente a questão, visto que o objeto 

imediato desse tipo de acordo é a concepção e futura entrega da criança, então se a 

Constituição Federal considera a vida humana um bem indisponível e inviolável não 

é cabível a existência de qualquer negócio jurídico que tenha como objeto a pessoa 

humana, haja vista ser impossível reduzir o homem a uma condição meramente 

patrimonial.  
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Capítulo IV 

 

 

4. OS EFEITOS JURÍDICOS DA MATERNIDADE DE SUBSTITUI ÇÃO 

 

 

4.1 A concessão do Salário-Maternidade em Duplicida de 

 

 

A maternidade de substituição não somente traz controvérsias para o 

ramo do direito civil, como também gera controvérsias no ramo do direito 

previdenciário. A Constituição brasileira concede uma proteção especial a 

maternidade, porém essa proteção não se restringe apenas à gestante, mais abre 

espaço para que as formas equiparadas também tenham resguardo no sistema 

previdenciário. 

 

O fundamento da concessão da licença e do salário-maternidade estar no 

fato de que a maternidade causa uma incapacidade transitória para o trabalho, logo 

a gestante necessita de uma proteção para ter seus filhos, um benefício econômico 

em virtude dessa incapacidade, além de ao final da licença ter garantido o seu 

emprego.  

 

O Instituto Nacional de Seguro Social em sua Instrução Normativa 

número 84, de 2002, considera o fato gerador do benefício o nascimento, com ou 

sem vida, a partir da vigésima terceira semana de gestação ou sexto mês de 

gravidez, situação essa que dá direito à segurada à prestação previdenciária durante 

120 dias, conforme o artigo sétimo, XVIII da CF/88. 

 

É necessário ressaltar que o empregador paga o benefício à segurada 

empregada e posteriormente é compensado pelo INSS quando efetuar o pagamento 

de sua contribuição previdenciária, para as demais seguradas o benefício é pago 

diretamente pelo INSS. As mulheres gestantes, adotantes e guardiãs que participam 

do Regime Geral de Previdência Social estão aptas a requerer o benefício. 
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Em nosso ordenamento jurídico atual somente pode pleitear a prestação 

do salário-maternidade aquela que deu à luz a criança, exceção à regra situa-se no 

caso da adoção em que adotante terá direito ao salário maternidade de 120 dias e a 

mulher que sofreu o parto o salário maternidade comum, conforme preceitua os 

artigos 42 a 47 do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 

Na maternidade de substituição várias hipóteses poderão ocorrer, senão 

vejamos. Caso a mãe biológica resolva adotar o filho esta se situaria na condição 

explicitada acima, porém se a mãe biológica pleiteia ação judicial para registrar seu 

filho e de posse da certidão resguarda seu direito ao benefício e a mulher parturiente 

de posse da Declaração de nascido vivo fornecida pelo hospital onde aconteceu o 

parto também resguarda seu direito ao benefício e ambas as mulheres forem 

seguradas do Regime Geral de Previdência Social serão então dois benefícios em 

decorrência de somente um fato gerador, isto é a ocorrência do parto.  

 

Verificamos, contudo, que a mãe substituta, tendo em vista os efeitos do 

parto, realmente necessita se resguardar por um período de cento e vinte dias, logo 

o fundamento dessa concessão não é o contato com a criança e sim o respaldo 

legal para que se ausente do trabalho e se recupere dos efeitos do parto, sem 

prejuízo de seu emprego e do salário. 

 

Analisando, contudo, a situação da mãe biológica observa-se que não há 

fundamento legal que justifique a concessão da licença e conseqüentemente do 

benefício, visto que o fato gerador do parto estará ausente, sendo assim tem-se 

apenas a questão humanitária e social do contato da mãe com a criança, hipótese 

esta despida de conteúdo jurídico e justificador da concessão da proteção a 

maternidade.  

 

Buscando refletir de forma a auxiliar o preenchimento dessa lacuna 

jurídica temos duas correntes que se aplicaria ao caso concreto. A primeira 

determina a concessão do salário-maternidade somente para a mãe substituta 

baseada na literalidade do texto da lei de que o fato gerador da proteção seria o 

parto, ocorre que o convívio entre a criança e a mãe já foi albergado pelo legislador 

pátrio quando este editou a Lei n.10.421 e estendeu à adotante e a guardiã o direito 
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ao salário-maternidade, logo esta concessão não se adequaria a lei mencionada, 

além de estar do lado oposto da questão social.  

 

A segunda corrente defende a concessão do salário maternidade para 

ambas de forma que o período de licença seria dividido entre as duas, sessenta dias 

para a que deu à luz se recuperar dos efeitos físicos e psíquicos causados pelo 

parto e sessenta dias para a mãe biológica usufruir do convívio com o recém-

nascido, ou seja, nesta situação, ambas teriam proteção social e estaria 

resguardando às finalidades do bem-estar e da justiça social.  

 

A corrente mencionada amplia o rol de incidência do salário maternidade 

e cria, sem respaldo legal, um novo fato gerador para o benefício, além de prejudicar 

o custeio da previdência social, portanto haveria neste caso nítida ofensa à regra da 

contrapartida. Dando proteção a ambas caberia ao legislador realizar estudos 

médicos e sociais com a finalidade de se estabelecer o quinhão da licença a ser 

usufruído por cada uma de forma justa e tratando desigualmente as suas 

desigualdades.  

 

Ante o exposto analisa-se que tais situações serão crescentes face o 

desenvolvimento da maternidade de substituição, portanto é de suma importância a 

regulamentação do tema em análise, mesmo porque a previdência social poderá ter 

seu custeio abalado caso esta situação não se regulamente, pois hoje a hipótese 

possível é a da concessão  do salário-maternidade para ambas as mulheres 

envolvidas,logo urge providências a fim de que haja a adequação de nosso sistema 

jurídico aos efeitos que a maternidade de substituição ocasiona.  

 

 

4.2 As ações judiciais cabíveis 

 

 

A prática da maternidade de substituição poderá desencadear inúmeros 

conflitos jurídicos que poderão desaguar nos tribunais, dessa feita cumpre analisar 

as ações possíveis e seus efeitos.  
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Entre as ações possíveis situa-se entre as mais comuns: a ação de 

reconhecimento de maternidade, face o conflito de maternidade suscitado pela 

prática. Nesta ação a mãe biológica irá a juízo pedir que seu nome passe a constar 

no registro de seu filho biológico havido por outra mulher, pois ao se registrar uma 

criança em cartório impera o aspecto legal de que mãe é a que dá a luz a criança, 

visto ser necessário a Declaração de nascido vivo expedida pelo hospital em nome 

da parturiente, portanto em juízo com base em exame de DNA, o magistrado poderá 

aceitar que a maternidade seja concedida a mãe biológica e não a mulher que deu à 

luz ao recém-nascido.  

 

Em junho de 2004 o juiz Átila Andrade de Castro, diretor do fórum de 

Nova Lima/MG,autorizou o registro de nascimento de uma menina que foi gerada 

pela avó paterna, por meio de inseminação artificial através da técnica maternidade 

de substituição,o pai ao tentar registrar o bebê como sendo filha dele e de sua 

mulher esbarrou no aspecto legal de que mãe é a que dá à luz, dessa feita o 

magistrado face o pedido de reconhecimento de maternidade com base em um 

exame de DNA acabou aceitando que a maternidade seria concedida a mãe 

biológica e não a avó.  

 

Outro caso semelhante foi julgado na 2 Vara de Registro Público de São 

Paulo (n. 66/00) em que o juiz determinou o registro de trigêmeos nascidos por via 

da maternidade de substituição em nome da doadora do óvulo. Trata-se de um 

processo não contencioso suscitado pelo Cartório de registro de nascimento, cujo 

oficial não sabia em nome de quem registrar as crianças, visto que a mãe genética 

se apresentava como tal e o documento de maternidade indicava que o parto fora 

realizado pela mãe gestante. Como não foi caracterizado onerosidade na prática o 

juiz concedeu tutela a filiação de intenção.  

 

Para Camargo15, o referido caso foi julgado de forma justa embora 

contrarie as disposições do artigo 242 do Código Penal (que declara como crime dar 

como próprio parto alheio), tendo afastado acertadamente o juiz a presunção mater 

                                                 
15 CAMARGO, Juliana Frozel de. Reprodução Humana: Ética e Direito. Campinas: Edicamp, 2003, 
pág 217. 
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semper certa est em caráter excepcional, determinando o registro civil em nome dos 

pais intencionais, que também eram os biológicos.  

 

Outra ação que decorre da maternidade de substituição é a ação de 

retificação de registro de nascimento em que os pais biológicos permitem o registro 

do recém-nascido em nome da mãe substituta e posteriormente requerem a 

retificação do respectivo registro mediante a realização do exame de DNA de ambos 

os pais para que fique demonstrado para o direito quem são os pais legítimos.  

 

Outro questionamento a surgir diz respeito ao fato de caso a mãe 

gestacional se negar a entregar a criança para a mãe biológica, que apenas utilizou 

o seu útero para gerar o filho, tem-se nesse ínterim a dúvida do título da 

maternidade. Como no Brasil não há norma legal que regulamente os casos de 

conflitos de maternidade é necessário considerar nesse questionamento que a 

proteção a ser invocada deve fixar-se nos direitos do nascituro, pois as mães, 

biológica ou sub-rogada são perfeitamente capazes e conscientes de seus atos.  

 

Importa, portanto, em determinar qual será a melhor maternidade para a 

criança. Independentemente da técnica adotada, consenso está entre os 

doutrinadores de que na determinação da maternidade o que deve prevalecer é, 

sobretudo, os interesses da criança.  

 

Entretanto caso a acepção seja aquela que vincula à maternidade a mãe 

biológica, decorre que baseado nessa premissa poderá a verdadeira mãe ingressar 

com uma Ação Investigatória de Maternidade e promover a Busca e Apreensão do 

filho, porém acompanhando esse desenvolvimento entende-se que a gestante, na 

maternidade de substituição, durante o período da gravidez, pode também requerer 

alimentos para o nascituro e, conseqüentemente, para si mesmo, a serem prestados 

pela mãe biológica.  
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4.3 Análise dos Casos Práticos 

 

 

Conforme exposto a prática da maternidade de substituição ressalta 

considerações dignas de atenção e relevância, com uma necessária cautela, visto 

tratar-se de um tema que toca o Direito de família, além de pôr em relevância a 

dignidade da pessoa da mulher e a dignidade da futura criança que venha a nascer. 

Ocorre que, em virtude do desenvolvimento das técnicas de reprodução assistida a 

maternidade de substituição deixou o plano teórico e atualmente vem sendo 

bastante utilizada mesmo sob o prisma da inexistência de regras jurídicas 

específicas sobre o assunto, portanto faz-se necessário uma discussão sobre a 

melhor conduta e procedimento que conduzam a esse exercício.  

 

A primeira vez que a atenção do mundo se voltou à maternidade de 

substituição foi em 1988, o mais famoso caso em torno dessa matéria, julgado pela 

Corte Suprema de Nova Jersey, nos Estados Unidos da América e que ficou 

mundialmente conhecido como o caso do bebê M.  

 

O casal Stern não podia ter filhos e, sendo assim, contrataram com a Sra. 

Mary Beth Whitehead, com o assentimento de seu marido, para ela ser inseminada, 

artificialmente, com o sêmen do Sr. Stern e carregar a criança resultante da 

inseminação, com a finalidade de, ao término da gravidez, entregar o filho gerado ao 

casal outorgante, em troca de pagamento, e mediante prévia renúncia a quaisquer 

direitos decorrentes da maternidade.  

 

No entanto, após o nascimento da criança, a Sra. Whitehead e seu 

marido manifestaram o desejo de manter consigo a criança, o que ensejou o 

ajuizamento de ação de tutela específica para a execução do contrato.  

 

Em primeira instância, o julgador concluiu pela validade do acordo, com 

fundamento no direito constitucional de procriação, que inclui a faculdade de se 

recorrer a qualquer técnica não expressamente proibida e à míngua de rega estatal 

proibitiva de contratos desse jaez. Decidiu ainda, que não havia compra de criança, 
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pois ninguém pode “comprar” o que já é seu e o pai biológico não poderia ser 

acusado de “adquirir” o bebê assim gerado.  

 

Em virtude dos fundamentos acima expostos e sopesando as condições 

de cada um dos casais envolvidos, resolveu o juiz reconhecer como melhor para a 

criança, sua entrega aos contratantes e a adoção do bebê pela Sra. Stern.  

 

A mãe substituta inconformada com a decisão recorreu a segunda 

instância, o recurso foi apreciado pelo Supremo Tribunal de Nova Jersey, que ao 

julgar, não valorizou o acordo celebrado entre o casal Stern e a mãe substituta e deu 

solução ao caso por ditames mais adequados ao direito de família. Reconheceu não 

ter sido o Sr. Stern privado do direito constitucional à procriação, porém esse direito 

não poderia se sobrepor ao idêntico, de titularidade da Sra. Whitehead, mãe 

biológica da criança. Concordou da impossibilidade de a mãe ser tolhida do 

exercício de sue direito de maternidade, a não ser nas hipóteses legais previstas 

expressamente, o que não era o caso dos autos.  

 

Afastada a lei pactuada, resolveu o tribunal, por estarem os genitores da 

criança separados, entregar a criança ao Sr. Stern, que mostrava ter melhores 

condições para educá-la. Portanto prevaleceu o vínculo biológico sobre o 

contratualmente convencionado e decidiu-se a guarda pelo melhor interesse da 

criança não tendo a Sra. Whitehead direito à visita. O juiz Tribunal, portanto 

sentenciou levando em consideração: o interesse em educar a criança em meio 

mais abastado e mais influente, ou seja, the child’s best interests ( o melhor 

interesse da criança).  

 

No Brasil são vários os casos práticos, em virtude da disseminação dessa 

técnica entre os ocorridos temos o de Nova Lima/MG em que a justiça brasileira 

definiu que a mãe biológica de uma criança gerada pela avó paterna pela técnica da 

maternidade de substituição teria direito de registrar a recém nascida em seu nome.  

 

O caso mais notório de maternidade de sub-rogação ocorrido no Brasil foi 

em Minas Gerais, Miete e Aparecida Fernanda, patroa e empregada, realizaram a 

maternidade de sub-rogação após autorização do Conselho Regional de Medicina 
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de Minas Gerais em que o óvulo de Miete foi fertilizado com um espermatozóide de 

seu marido, Dênio. O embrião foi formado e implantado no útero de Aparecida. A 

inseminação foi um sucesso e Michele nasceu e foi direto para os braços de seus 

pais biológicos. No processo de autorização o Conselho solicitou a anuência de 

todos os envolvidos através da assinatura de um termo de responsabilidade que de 

certa forma protege a mãe biológica de problemas jurídicos no futuro, após o 

nascimento aguarda-se um liminar que autorize o registro de Michele, caso seja 

negado o bebê será registrado em nome de Aparecida e de Dênio até que 

posteriormente uma nova decisão possa mudar a certidão de nascimento.  

 

Outro caso interessante ocorrido no Brasil e relatado na Revista Veja 

edição 2059 foi o da consultora paulistana Sarita Lopez Vidal que ofereceu seu útero 

para a cunhada Sandra que em virtude de miomas múltiplos não consegue sustentar 

gravidez. Conforme relatado por Sarita, durante a gravidez ela conseguiu não 

estabelecer nenhum vínculo maternal com o sobrinho, além de que se negou a 

amamentá-lo para não criar um vínculo mais forte com a criança e para ela a relação 

com a criança hoje é somente de tia e sobrinho.  

 

Diante do exposto vê-se que o tema da maternidade de substituição traz 

consigo uma gama de situações ainda sem soluções práticas, algumas ainda sequer 

imaginadas, tampouco normatizadas. Portanto devemos tentar acompanhar a 

evolução da ciência, através da criação de instrumentos jurídicos capazes de não só 

nortear os avanços científicos, mas, e principalmente, resguardar os direitos 

inerentes à pessoa, em especial aqueles que dizem com a dignidade da criatura 

humana. 

 

Logo nesse contexto, o direito não pode, conseqüentemente, colocar-se 

inerte em relação à problemática da reprodução humana, notadamente, no que se 

refere à prática de maternidade de substituição; sem buscar soluções cabíveis para 

as implicações causadas nas relações de Direito de Família, posto que tais práticas 

afetem diretamente os conceitos de maternidade e filiação. Portanto enquanto não 

editadas normas jurídicas específicas, devem os princípios constitucionais ser 

invocados para a solução de conflitos advindos da evolução acelerada da genética. 

A proteção aos direitos da personalidade e da dignidade humana deve prevalecer.  
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5. CONCLUSÃO  

 

 

Conclui-se diante dessa divagação sobre a maternidade sub-rogada que 

determinar no conflito positivo a maternidade a uma das mães, seja a biológica que 

espera esse filho até mesmo antes da concepção, seja a mãe gestacional, que 

desenvolve uma ligação de afeto com o bebê em seu ventre; não raras vezes, 

configura uma decisão injusta e até mesmo censurável, tamanha subjetividade da 

questão como também pelo impacto emocional causado a parte que ver seu direito 

de ser mãe cerceado. 

 

Nesse sentido é que as decisões jurídicas precisam ser balizadas no 

interesse do recém-nascido, não competindo escolher, unicamente, quem tem o 

direito de ser mãe, mas, sobretudo escolher a maternidade que melhor responderá 

as necessidades primordiais da criança em questão. A guisa desse posicionamento, 

o juiz ao dirimir questões conflitantes na determinação da maternidade deve buscar 

acima de qualquer aspecto e circunstâncias, os direitos da criança, assegurando 

seus interesses.  

 

Portanto devido a fatos concretos que surgem no mundo jurídico 

relacionados à maternidade de substituição é que torna emergencial ao legislador 

sanar as lacunas legais ainda não suprimidas, logo o avanço da medicina 

reprodutiva traz o maior desafio do jurista da atualidade que é preencher as lacunas 

legais atentando-se para os fins sócias e as exigências do bem comum, na base de 

uma interpretação norteada pela axiologia constitucional. 
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