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RESUMO 

 

 

O presente trabalho busca investigar se o direito à reprodução humana por meio da 
técnica de reprodução assistida conhecida como gestação de substituição e o direito 
ao livre planejamento familiar estão sendo garantidos pelo Estado. A pesquisa foi 
feita em perspectiva comparada entre Brasil e Estados Unidos da América, 
investigando as legislações existentes nos dois países e jurisprudência acerca do 
tema. Partindo da constatação de que muitos direitos humanos, entre eles o direito à 
reprodução, são negados pelo legislador às minorias, em razão da omissão em 
regulamentar esses direitos, impedindo pessoas solteiras, casais inférteis e casais 
homoafetivos de exercerem o direito à reprodução e considerando que o fato de não 
estarem regulamentados não quer dizer que os direitos não existam, a pesquisa 
procurou respaldo dogmático para delimitar semanticamente o termo gestação de 
substituição e sua alocação dentro do biodireito; buscou ainda apresentar, tanto no 
Brasil, quando nos Estados Unidos, o panorama de reconhecimento da gestação de 
substituição pelo Estado, pela doutrina e pelos tribunais. Por fim, foi feita análise dos 
níveis de reconhecimento da utilização da gestação de substituição como meio de 
reprodução entre os dois países pesquisados.  
 

Palavras-chave: Gestação de substituição; direito à reprodução; reconhecimento 

jurídico; direito comparado. 
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ABSTRACT 

 

 

This paper aims to investigate whether the right to human reproduction through the 
assisted reproduction technique known as gestational surrogacy and the right to free 
family planning are being guaranteed by the state. The research was conducted in a 
comparative perspective between Brazil and the United States of America, 
investigating the existing laws in both countries and case law on the subject. Based 
on the fact that many human rights, including the right to reproduction, are denied by 
the legislature to minorities because of their failure to regulate these rights, 
preventing single persons, infertile couples and same-sex couples from exercising 
the right to reproduction and considering that the fact that they are not regulated 
does not mean that rights do not exist, the research sought dogmatic support to 
semantically delimit the term gestational surrogacy and its allocation within the right; 
It also sought to present, both in Brazil and in the United States, the panorama of 
recognition of the gestational surrogacy, by the State, by doctrine and by the courts. 
At the end, an analysis was made about the levels of recognition the use of 
gestational surrogacy as a means of reproduction between the two countries 
surveyed. 
 
Keywords: gestational surrogacy; right to reproduction; legal recognition; comparative 
law. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O interesse pelo tema surgiu de pesquisa feita por ocasião do III Congresso 

Internacional de Direitos Humanos de Coimbra-Portugal, ocorrido em outubro de 

2018. Naquela ocasião apresentei no simpósio ‘Human rights and Legal Culture’ o 

resumo: “O universalismo moral no Estado democrático de direito brasileiro e o 

perigo de segregação cultural”. 

A partir de então, passei a refletir sobre os diversos grupos formadores da 

sociedade e dos direitos inerentes a esses grupos. Essa reflexão me fez atentar 

para as minorias. As esferas de reconhecimento de direitos, dos mais variados, 

poderiam ser objeto de estudo levando-se em conta as minorias sociais e como são 

garantidas a elas esses direitos. Não seria possível, em um trabalho do nível de 

dissertação, pesquisar sobre todos os direitos que passaram pela minha análise 

inicial. Por essa razão, tive que escolher um, e escolhi o direito à reprodução, porque 

a meu ver o que acontecia no Brasil era exatamente o que ressaltei em Portugal, a 

dificuldade do legislador em verificar problemas pontuais, que é conhecida como 

universalismo moral. 

O diálogo acerca do universalismo moral e relativismo cultural no campo dos 

direitos humanos está longe de perder sua força, na tentativa de construir 

parâmetros mínimos dentro do Direito Internacional dos Direitos Humanos para uma 

convivência harmônica das duas ideias. 

Entendo que é necessário o estabelecimento de um padrão universal mínimo, 

sem perder de vista as particularidades culturais dos diferentes grupos formadores 

da sociedade, com a matéria cada vez mais presente no ordenamento jurídico de 



12 
 

todos os países que se dizem democráticos. 

Na apresentação feita no congresso em Coimbra, levantei a hipótese de que 

há direitos humanos no Brasil que estão sendo denegados por falta de sensibilidade 

do legislador quanto ao relativismo cultural. 

Como ressaltei, diferentes direitos humanos poderiam ser tema de uma 

reflexão mais aprofundada, dentre os tantos que foram citados na apresentação do 

trabalho no congresso, como aborto, reprodução assistida, útero de substituição, 

direitos civis a casais homoafetivos, transgenitalização, todos, de alguma forma, 

colocados em segundo plano em nome de uma questionável moral, escondendo-se 

atrás do universalismo dos direitos humanos. 

A partir dessa reflexão, é fácil identificar ocorrências que esbarram em 

questões legais brasileiras, tais como abortos clandestinos, ‘barrigas de aluguel’ 

informais, etc, que, pela proporção que tomam, são atentatórios aos direitos 

humanos. Ocorrências essas que possuem outro tratamento nos Estados Unidos da 

América – EUA, país usado na presente pesquisa para comparação com o Brasil, 

tanto de práticas adotadas pelo poder público, como de posicionamento legislativo. 

A pesquisa se desenvolve em torno do direito ao planejamento familiar, 

garantido pela constituição brasileira, e o direito à reprodução, que está diretamente 

ligado ao Direito Constitucional. 

Quanto ao direito à reprodução, o tratamento dado pela legislação brasileira é 

objeto de comparação com as regras adotadas nos EUA, especificamente quanto ao 

direito de utilizar-se a técnica da gestação de substituição, também chamada de 

útero em substituição ou maternidade de substituição. 

Além disso, analisa-se a garantia do direito à reprodução às minorias, como 

casais homoafetivos, casais inférteis e pessoas solteiras, também em perspectiva 
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comparada. 

Quanto ao método de reprodução utilizando-se a gestação de substituição ou 

útero de substituição, o que verifiquei é que muitas pessoas, inclusive do meio 

jurídico, não possuem conhecimento sequer mediano sobre o tema, havendo 

confusão até mesmo com a nomenclatura utilizada, sendo muito comum, referir-se à 

técnica pelo nome ‘barriga de aluguel’. 

Em muitas ocasiões, quando era questionado sobre o tema da minha 

dissertação, respondia: ‘gestação de substituição’, e era perceptível que a pessoa 

não sabia exatamente do que eu estava falando, aí eu complementava: ‘barriga de 

aluguel’. Os mais antigos ainda diziam: ah, igual à novela? Fazendo menção à 

novela “Barriga de Aluguel” apresentada pela TV Globo em 1990, que ficou famosa 

por tratar do assunto. Essa reação das pessoas me fez refletir sobre a necessidade 

de definição do termo e de trabalhar conhecimentos gerais acerca do tema. 

A discussão acerca da gestação de substituição, levando-se em conta as 

maneiras como se realiza e sua utilização por quaisquer interessados ou 

necessitados, passa também pela questão ética e filosófica. A possibilidade da 

gestação de substituição está diretamente ligada ao conceito de maternidade, e 

também de família. A prática altera a concepção do que é natural e aquilo que a 

sociedade pode construir (LATOUR, 1996). Historicamente o conceito de 

maternidade está ligado à mulher que gera e dá à luz ou, de forma um pouco 

evoluída, à que cria, por circunstâncias altruísticas sociais, como a adoção 

(MOREIRA, 2016, p. 3). 

Constatar que a ciência evoluiu e, a partir dessa evolução admitir que o 

natural pode sofrer alteração, até mesmo conceitual, é questão filosófica complexa. 

Desse ponto em diante, é possível rediscutir a maternidade, a paternidade e o 
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conceito de família, esta última, aliás, desde o advento da Constituição de 1988 tem 

mostrado evolução em seu conceito: 

 

Nesse cenário de múltiplas possibilidades, naturalmente, o conceito de 
família tende a se modificar, pois o que era antes uma formação tradicional 
entre pai, mãe e filho (s) (LÉVISTRAUSS, 1972), atualmente a família pode 
ser constituída por diferentes atores, como casais homoafetivos, ou por 
homens e mulheres que vivem sozinhos. As novas concepções de família 
estão nos detalhes, ou seja, em ou de quem as constituem e como 
(MOREIRA, 2016, p. 4). 

 

Em torno do assunto, também se encontram preocupações éticas, como a 

exploração do corpo humano e da suposta fragilidade feminina. A coisificação da 

mulher e dos vínculos entre as pessoas estão relacionados com a gestação de 

substituição, e sei que isso pode ser um aspecto interessante para uma pesquisa 

futura. Somam-se à questão da coisificação da mulher, as possibilidades de seres 

humanos ainda não nascidos serem manipulados e a reprodução ocorrida através 

de métodos não naturais, sendo difícil separar o natural do fabricado (MOREIRA, 

2016, p. 3). 

Acerca desses pontos levantados, principalmente a manipulação genética de 

características, Habermas (2010, p. 29) questiona se “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”. 

Posteriormente ao nascimento da criança, outras questões éticas podem 

surgir, como aquelas ligadas às vontades da criança em relação aos laços afetivos 

familiares, a questão de identidade genética e outras. Registradas essas 

observações, é importante ressaltar que a presente pesquisa não objetivou trabalhar 

a perspectiva ética filosófica. O que pretendo é discorrer sobre a questão do 

reconhecimento jurídico e os seus aspectos, ou seja, a preocupação central é no 
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plano da disciplina jurídica; meu foco de estudo é a proteção jurídica, que implica 

direitos e deveres que podem ser judicializados. 

Devido à amplitude do tema, necessário se fez delimitá-lo, para que a 

pesquisa pudesse fluir de forma viável. Sendo assim, a pesquisa se desenvolveu na 

área das legislações acerca da gestação de substituição e termos sinônimos, em 

vigor no Brasil em âmbito federal, e nos EUA. No último caso, verifiquei a legislação 

estadual, tendo em vista a configuração do sistema legislativo e de justiça 

americanos, que empresta aos estados-membros, maior autonomia legislativa. 

As indagações centrais a que pretendo responder, consideradas, portanto, 

como o problema da pesquisa, são as seguintes: até que ponto o direito humano à 

reprodução está garantido e reconhecido no ordenamento jurídico brasileiro, em 

comparação com as regras adotadas nos Estados Unidos da América, no que se 

refere à utilização da técnica de gestação de substituição? A utilização da gestação 

de substituição como uma das formas de efetivar a garantia ao direito de reprodução 

alcança as minorias, tais como casais inférteis, casais homoafetivos e pessoas 

solteiras? 

O trabalho objetiva investigar os argumentos favoráveis e contrários à cessão 

do útero utilizando a técnica de gestação de substituição. Para tanto, pretendo 

identificar as legislações brasileira e americana no que se refere à gestação de 

substituição, com a finalidade de verificar se essas legislações estão garantindo o 

direito à reprodução e, em comparação entre os dois sistemas legais, até que ponto 

isso ocorre. Perseguindo ainda o objeto da pesquisa, procuro averiguar o 

reconhecimento doutrinário e jurisprudencial da utilização da gestação de 

substituição, partindo da premissa de que a falta de legislação não impede a 

existência e reconhecimento do direito. 
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Nesse sentido, busco delimitar o conceito de gestação de substituição. 

Examino a legislação brasileira sobre a gestação de substituição, as áreas do direito 

que tratam do assunto e quem são seus destinatários. E, do mesmo modo, analiso a 

legislação americana sobre a gestação de substituição, as áreas do direito que 

tratam do assunto e quem são seus destinatários. 

A pesquisa trabalha com a premissa de que muitos direitos fundamentais 

deixam de ser discutidos e mensurados no campo legislativo devido a costumes já 

arraigados na forma como o Estado lida com as questões voltadas aos direitos 

humanos, tanto no reconhecimento através do sistema legislativo (principalmente) 

quanto na esfera judicial (em menor escala). Em conjunto a essa constatação, 

entendo que o fato de haver omissão legislativa quanto à gestação de substituição 

para concretização do direito à reprodução, não quer dizer que o direito não possa 

ser exercido, encontrando respaldo dogmático para o seu exercício. 

A reprodução é inerente ao ser humano, seja para perpetuação da espécie ou 

para satisfação de anseios íntimos. Na Constituição federal brasileira há garantia do 

direito ao planejamento familiar, porém a legislação acerca da reprodução humana 

assistida apresenta lacunas, principalmente em relação à técnica de gestação de 

substituição. Por sua vez, nos Estados Unidos, país utilizado na pesquisa como 

parâmetro de comparação, a aceitação da gestação de substituição difere nos 

diversos estados americanos, criando um ambiente duvidoso e inseguro para 

aqueles que pretendem se utilizar da gestação de substituição para perpetuar seu 

direito à reprodução naquele país. 

No Brasil, um país que teve seu processo de colonização e de formação 

social marcado pela diversidade cultural, o Estado Democrático de Direito visa à 

proteção e promoção dos direitos humanos de forma universalista. Isso faz com que 
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o universalismo não chame tanta atenção, uma vez que a garantia mínima já existe 

positivada no texto constitucional. Ao mesmo tempo em que essa garantia mínima é 

importante, ela pode esconder a omissão em conceder direitos humanos a minorias 

ou grupos que não apresentam organização centralizada, por possuírem identidades 

e realidades que os distanciam, como é o caso das pessoas que encontram 

dificuldade em exercer seu direito à reprodução. 

Isso ocorre quando o legislador não tem a sensibilidade de olhar além do 

mínimo e não há mobilização social, tendo em vista que não há identidade cultural 

entre as pessoas que são vítimas dessa omissão estatal; as realidades culturais e 

sociais das pessoas incluídas nesse contexto são diversas, elas estão inseridas em 

diferentes grupos na sociedade. É o que ocorre com a gestação de substituição. 

Em um Estado de Direito tão diverso como no Brasil, é necessário que o 

legislador não se abstenha de legislar acerca do assunto. 

Nos EUA não é diferente, há um discurso de proteção universal de direitos 

humanos. É bem verdade que em termos de gestação de substituição muitos 

estados-membros tratam do assunto, porém, mesmo com todo aparato legal 

existente, ainda é possível observar que há omissão estatal em muitos estados. E 

até naqueles que possuem legislação sobre o tema, pode-se identificar o mesmo 

problema brasileiro, não há uma uniformidade entre as legislações dos estados 

americanos, causando insegurança jurídica. 

De um modo geral, há muita desinformação sobre a gestação de substituição, 

desde a questão semântica, passando pelo entendimento biomédico da técnica de 

reprodução propriamente dita, até o reconhecimento do direito. É possível observar 

que, tanto no Brasil quanto nos EUA o tema ainda precisa ser discutido e avanços 

podem ser feitos em relação à regulamentação legislativa e regulação do regime 
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jurídico. 

Em termos acadêmicos, a pesquisa apresenta ineditismo quando se destina a 

fazer uma análise comparativa de dois sistemas legais diferentes no campo da 

gestação de substituição, mas que apresentam problemas semelhantes, mesmo que 

um dos sistemas já esteja mais avançado na discussão do assunto, como é o caso 

dos Estados Unidos da América. E esse seria o motivo da escolha dos EUA para o 

estudo comparado. 

A discussão do assunto naquele ordenamento jurídico encontra-se à frente da 

discussão brasileira, com reconhecimento do direito em alguns estados e negativa 

em outros. Mesmo entre os que reconhecem, não há um consenso, o que também 

leva a uma interessante análise, relacionada às diversas formas de reconhecimento 

jurídico de um mesmo tema. E no caso dos EUA, dentro de um mesmo ordenamento 

jurídico, que encontra pluralidade por causa da forma como se organizam, com certa 

autonomia, os estados-membros. 

Embora à frente do Brasil, é possível observar que há muito a ser discutido 

nos EUA. O diálogo brasileiro pode inspirar-se nos possíveis erros e acertos1 do que 

já acontece nos EUA e, nesse sentido, a comparação será válida, podendo contribuir 

para a construção do reconhecimento brasileiro. 

A investigação mostra-se viável, uma vez que os dados que foram 

pesquisados estão disponíveis para consulta ampla, bastando relacioná-los de forma 

a alcançar seus objetivos propostos e fazer as análises das outras fontes 

pesquisadas, especialmente a pesquisa de legislação, jurisprudência e doutrina, 

para então chegar à confirmação ou negação da hipótese prévia. 

                                                 
1 Se é que é possível dizer que há erros ou acertos. Erros e acertos nos parecem termos relativos e 
não deixam de ser. É preciso estabelecer um parâmetro para então saber se há erros ou acertos. 
Também podem ser vistos a partir da forma como as respostas são colocadas e interpretadas dentro 
de determinada ciência. 
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A pesquisa baseia-se, principalmente, na análise de legislação e 

jurisprudência, em conjunto com doutrina específica, acerca da gestação de 

substituição nos dois países pesquisados. Farei abordagem teórica normativa, de 

raciocínio dedutivo. 

Adoto como categorias teóricas: a gestação de substituição, estudada a partir 

das ideias apresentadas principalmente por: Laura Dutra de Abreu, Maria Helena 

Diniz, Vera Lúcia C. Raposo, Raquel Veggi Moreira, Hildeliza Lacerda Tinoco 

Boechat Cabral e Peter R. Brinsden; direitos humanos: dignidade humana, 

universalismo e relativismo, nos ensinamentos de Bárbara Gomes Lupetti Baptista, 

Boaventura de Sousa Santos, Fernanda Duarte, Rafael M. Iorio Filho, Ronaldo 

Lucas Silva e Vicente Barreto. 

De perfil interdisciplinar e natureza mista, sendo qualitativa e quantitativa, 

busco uma abordagem sociojurídica, utilizando revisão bibliográfica, legislativa e 

jurisprudencial. Utilizo como fonte primária as legislações dos países pesquisados. 

Ainda como fonte primária, lanço mão de jurisprudência acerca do tema. Como fonte 

secundária, utilizo doutrina no campo do Direito, Sociologia e Biomedicina/Biodireito, 

as quais foram extraídas de publicações em livros, periódicos, artigos científicos e 

dissertações de mestrado, tanto impressos quanto em meios eletrônicos. 

No primeiro capítulo, minha preocupação inicial é trabalhar a questão 

semântica, definir os termos usados e seu alcance, bem como apresentar as 

definições acerca da técnica de reprodução assistida chamada pela biomedicina de 

gestação de substituição. 

Em seguida, apresento o panorama de reconhecimento da gestação de 

substituição no Brasil, passando pela discussão legislativa, leis correlatas, 

regulamentação deontológica, dogmática e jurisprudencial, trabalhando argumentos 
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favoráveis e contrários ao reconhecimento da gestação de substituição como 

disciplina jurídica. 

No último capítulo, a atenção é voltada para os Estados Unidos da América – 

EUA, analisando o sistema de justiça americano, o federalismo e como isso impacta 

na questão do reconhecimento da gestação de substituição, que acaba sendo 

regulamentada – ou não – individualmente por estado-membro. A partir de alguns 

critérios, também me dedico ao panorama de reconhecimento em cada estado-

membro americano. 

Por fim, concluo o trabalho comparando o regime jurídico brasileiro e o 

americano, trazendo à discussão a forma como o tema é tratado pela legislação dos 

dois países e o reconhecimento do direito, apresentando mapas e quadros em que 

constam os dados pesquisados. Fechando o trabalho, faço reflexões acerca das 

esferas de reconhecimento e o tratamento dispensado ao tema pelos dois países 

pesquisados. 

Objetivando demonstrar a isenção da pesquisa, para que impressões 

pessoais não interfiram no resultado final, utilizo a linguagem indireta nos três 

capítulos que abordam o tema e, a primeira pessoa, na introdução e na conclusão, 

fazendo, portanto, uma narrativa híbrida. 
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2 ENTENDENDO A REPRODUÇÃO POR MEIO DA GESTAÇÃO DE 

SUBSTITUIÇÃO 

 

 

A pretensão neste capítulo é situar o leitor quanto ao tema proposto. Nesse 

sentido, a questão da semântica é abordada, porque na pesquisa exploratória 

constatou-se que não há consenso sobre os termos utilizados. A falta de parâmetro 

pré convencionado dificultou a pesquisa e dificulta até mesmo a discussão do tema, 

podendo levar a distorções, que prejudicam ainda mais o debate sobre o assunto. O 

reconhecimento do direito passa pela questão semântica, para que não se desenhe 

um instituto jurídico dúbio, que posteriormente poderá gerar insegurança jurídica. 

Seguindo no propósito de situar o leitor, por ser uma pesquisa com 

predominância de base nas ciências jurídicas, o que, por si só, acaba atraindo 

leitores da área, optou-se por dedicar um espaço para tratar das técnicas de 

reprodução, já que este assunto é pouco discutido no meio jurídico. A 

interdisciplinaridade é utilizada para ampliar a visão sobre o tema e demonstrar a 

forma como outras ciências tratam do assunto. 

As ciências jurídicas historicamente buscaram resolver seus problemas dentro 

de seu próprio âmbito, fato criticado, inclusive, pelas demais ciências. Essa visão 

ampliada pode auxiliar a viabilização do reconhecimento jurídico. Quando o 

panorama se amplia, é possível que se enxergue soluções mais adequadas a um 

mesmo problema. Seguindo essa linha de raciocínio, a interdisciplinaridade busca 

exatamente isso. 

O desenvolvimento do ramo da biomedicina e, através dele, das técnicas de 

reprodução assistida, possibilitaram a realização do sonho da maternidade e da 
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paternidade àqueles que nem de longe imaginavam que isso seria possível. Muitas 

são as técnicas que a medicina utiliza para dar concretude ao sonho da 

maternidade/paternidade2. 

Longe de discutir as variadas técnicas usadas para reprodução humana, 

chamadas de reprodução assistida, é importante entender a reprodução humana 

assistida e dedicar algumas linhas à definição do termo gestação de substituição. 

Outrossim, é importante ressaltar que a gestação de substituição que é feita nos 

dias atuais é apenas uma das técnicas de reprodução assistida utilizadas pela 

biomedicina para reprodução humana. 

Essa técnica é vista de diferentes maneiras dependendo da área que a 

discute, bem como quando se leva em consideração a legislação – ou falta a dela – 

do país onde a técnica é adotada; havendo também diferenciações na definição, de 

acordo com a área que estuda o tema, seja o direito, a biomedicina, a filosofia ou a 

sociologia, o que será possível comprovar adiante. 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 No capítulo, serão abordadas algumas técnicas para situar o leitor. De forma aprofundada dentro da 
literatura médica, a título ilustrativo: BORGES e MACEDO (2016); SILVA e VERZELETTI (2014); 

QUEIROZ e ARAUJO (2015). 
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2.1 A SEMÂNTICA DA GESTAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO 

 

 

Quanto ao termo gestação de substituição, o que se pretende é situar o leitor 

quanto às variações, levando-se em conta que há termos usados como sinônimos e 

outros que guardam semelhanças, mas que, dependendo da interpretação, podem 

levar a outro entendimento. De início já é possível identificar uma variedade de 

vocábulos utilizados para fazer menção à gestação de substituição. 

Dessa maneira, o primeiro passo é entender as variações do termo gestação 

de substituição. Segundo Laura Dutra de Abreu (2008, p. 20), são variações a 

maternidade de substituição, útero de aluguel, barriga de aluguel, gestação por 

outrem, locação de útero, mãe hospedeira, gravidez de substituição, entre outras 

variações menos usuais. 

O termo atualmente é utilizado basicamente para se referir a uma técnica de 

reprodução medicamente assistida. Partindo de uma pesquisa exploratória, iniciada 

em 10 de março de 2019, pelo site google.com, utilizou-se o título “pesquisas sobre 

útero em substituição”. Da busca, retornaram 689.000 (seiscentos e oitenta e nove 

mil) resultados. Foram analisadas as páginas 1 e 2 dos resultados apresentados, 

sendo dez resultados por página. Percebeu-se a presença de alguns anúncios e 

reportagens jornalísticas, os quais foram excluídos da análise, que foi direcionada 

principalmente para artigos científicos, monografias, dissertações de mestrado e 

teses de doutorado. Nesse primeiro momento, já possível observar que os 

documentos encontrados não possuíam padrão acerca da categoria pesquisada, 

apresentando, em seu conteúdo algumas variações citadas por Laura D. de Abreu. 

De forma a tornar a pesquisa mais delimitada ao objetivo proposto, em 14 de 
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março de 2019 o termo “útero em substituição” foi pesquisado no site 

periodicos.capes.gov.br, obtendo 82 (oitenta e dois) resultados, os quais foram 

analisados um a um. Os artigos que coincidiram com aqueles previamente 

selecionados em outras fontes de pesquisas foram ignorados. A análise concluiu que 

apenas dois artigos tratavam de algo relacionado ao tema, os demais continham 

partes do título pesquisado, mas não tinham relação com o objeto da pesquisa. 

Tomando-se como base o material levantado, diante da diversidade de termos 

utilizados pelos pesquisadores e escritores do assunto, buscou-se definir um termo 

padrão durante a redação dos resultados da pesquisa, levando-se em consideração, 

para tanto, o posicionamento médico e bioético, retirados de pareceres pesquisados. 

Em parecer sobre a procriação medicamente assistida e gestação de 

substituição, o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida – CNECV de 

Portugal aborda o tema no tópico 2, “Gestação (“maternidade”) de Substituição”, 

reforçando a importância da semântica no trato da questão: 

 

Considerando que: 
a) a semântica escolhida nunca é indiferente em Bioética; 
b) a expressão “maternidade de substituição”, apesar de muito divulgada e 
de vir consagrada na nossa lei e nos dois projetos de lei em apreciação, 
pode ser indiciadora de equívocos e ambiguidades éticas e antropológicas, 
por supor como tacitamente aceite a fragmentação da maternidade 
biológica (genética e uterina), social e jurídica, o CNECV optou pela 
expressão gestação de substituição e gestante de substituição, que 
traduzem as realidades objetivas que medeiam o processo que pode 
decorrer entre a transferência/implantação uterina do embrião humano e 
eventual parto no fim da gravidez evolutiva (CNECV, 2012, p. 7-8). 

 

Como é possível observar, o CNECV preocupa-se com a questão semântica, 

entendendo que uma diferenciação pode refletir na Bioética. A legislação portuguesa 

utiliza o termo maternidade de substituição, e no parecer do CNECV há a 

preocupação em explicar a opção pelo vocábulo “gestação de substituição”, 

considerando-se os equívocos e ambiguidades éticas e antropológicas do termo 
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maternidade de substituição. A determinação legal da maternidade pode-se dar de 

forma gestacional, genética e intencional e essas três formas não necessariamente 

se conjugam em todos os casos. Sendo assim, ao adotar o termo “gestação de 

substituição” e “gestante de substituição” o CNECV leva em conta a técnica de 

reprodução assistida em si e a gravidez como consequência dessa técnica. 

Como o termo gestação de substituição, em sua concepção mais 

contemporânea, é utilizado pelo Conselho Federal de Medicina – CFM, em 14 de 

março de 2019 também foi feita pesquisa no site periodicos.capes.gov.br com o título 

exato “gestação de substituição”3, a qual obteve três resultados. Novamente foi 

possível perceber que o vocábulo não apresenta uma regularidade e os estudos 

encontrados sobre o tema, apesar de usarem vocábulos diferentes, tratam do 

mesmo assunto. Para a continuidade do trabalho, principalmente na definição do 

título, escolheu-se utilizar como padrão o termo “gestação de substituição” de forma 

predominante, justamente por ser o termo utilizado pelo CFM. 

Superada a fase da nomenclatura, é necessário destacar as diferentes 

definições que são atribuídas ao assunto. É possível encontrar no Brasil algumas 

dessas definições, porém não se limita às conceituações brasileiras, justamente, 

porque em outros países, como Portugal, por exemplo, os estudos e, 

consequentemente, avanços nessa área são expressivos. 

 

A prática de utilizar uma mulher que pudesse ter filhos para gerar um filho 

àquela que não pode é descrita na Bíblia, sendo talvez o relato mais antigo de 

                                                 
3  Utilizaram-se as aspas para que a pesquisa fosse feita com o termo exato, do contrário os 
mecanismos de busca consideram as palavras individualmente e os resultados ficam 
demasiadamente abertos, fugindo ao objeto da pesquisa. 



26 
 

“gestação de substituição”, como ocorreu com o casal Sara e Abraão 4 , que se 

utilizaram da serva Agar, justamente porque Sara era infértil. Esse tipo de gestação 

de substituição é conhecido como natural ou tradicional e nos dias atuais não é 

utilizada como técnica admitida pela biomedicina, sequer pela legislação. 

Como ressalta BRINSDEN (2003, p. 483), inicialmente a gestação de 

substituição era feita, de forma natural, sem a utilização de técnicas de reprodução 

assistida, mediante o ato sexual, nomeando a técnica como “tradicional” ou “partial 

surrogacy”. De forma mais evoluída, mas antes da introdução de técnicas modernas, 

a “partial surrogacy”, ou substituição parcial, consistia na inseminação do sêmen do 

marido do casal pretendente no óvulo da mãe hospedeira, aquela que geraria a 

criança. Nesse caso, a criança resultante é geneticamente relacionada à mulher 

hospedeira, porém essa inseminação não acontecia com o ato sexual, mas 

utilizando-se de técnicas de reprodução assistida. 

Neste sentido, Vera Lúcia Raposo Tavares (2005, p. 13), acrescenta que a 

mulher que suporta a gravidez pode contribuir com o seu próprio material genético5  

ou pode ser inseminada com material concedido por outra mulher 6 , as duas 

maneiras são consideradas gestação de substituição para a autora. 

Assim como Vera Lúcia Raposo, Jorge Pinheiro (2008, p. 326 apud 

CARVALHEIRO, 2014, p. 28) entende que a mulher que gera a criança pode ou não 

participar com seu material genético, ressaltando que a gestação de substituição se 

dá quando uma mulher se dispõe a suportar uma gravidez no lugar de outra e a 

entregar a criança gerada após o parto àquela que terá reconhecida a qualidade 

jurídica de mãe. 

                                                 
4 Sobre a história bíblica, consultar Gênesis 16: 1-15. 
5 O autor também nomeia de substituição genética. 
6 O autor também nomeia de substituição gestacional. 
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Outrossim, Javier Gafo (1986, p. 91 apud CARVALHEIRO, 2014, p. 28) 

defende o termo “maternidade de substituição”, alegando ser aquela que decorre da 

gestação de um ser humano no útero de uma mulher, encarregada de outra mulher 

para quem o recém-nascido será entregue e esta será a mãe da criança. Entende-se 

ainda que, a criança pode ser gerada com material genético da mãe gestacional. 

Os autores mencionados trabalham o conceito de gestação de substituição, 

pois levam em conta a técnica utilizada para o início da gravidez e ainda a ligação 

da mulher que suportará a gravidez com a criança gerada e também, não menos 

importante, o relacionamento entre os outros envolvidos no processo, ou seja, a 

doadora do óvulo e os pais pretendentes, sendo que pode haver coincidência entre 

esses envolvidos, sendo os pretendentes que doam o material genético ou não. A 

partir de então, forma-se o conceito da gestação de substituição. 

É possível encontrar autores que tomam por base outros referenciais para 

formular seus conceitos acerca da gestação de substituição, como acontece com 

aqueles que conceituam a gestação de substituição no campo dos negócios 

jurídicos, sem muita preocupação em ressaltar as questões biomédicas e de 

definições genéticas da origem do material que será utilizado na efetivação do 

processo gestacional. Na lição de SILVA (2014, p. 698 apud MOREIRA e CABRAL, 

2017, p. 179, 180) “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. O tal acordo recebe a denominação de contrato de gestação”. 

Segundo o autor, esse contrato pode se realizar de duas maneiras: de forma 

gratuita ou onerosa. Nesse caso, a definição preocupa-se apenas com o ato da 

gestação, sem mencionar a técnica utilizada e de quem seria o material genético 

utilizado. 
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Seguindo essa mesma linha de raciocínio, Américo Luís (2014, p. 699 apud 

MOREIRA e CABRAL, 2017, p. 180) explica que a gestação de substituição se 

apresenta sob duas espécies. Uma que ele chama de maternidade por substituição 

altruística, em que a gestante não é recompensada financeiramente, apenas são 

cobertas as despesas da gravidez; e outra modalidade, chamada de maternidade 

por substituição comercial, situação em que a gestante é recompensada 

financeiramente pelo serviço prestado. Essa definição, em uma primeira análise, não 

parece muito informativa, tendo em vista que se limita a descrever a relação 

negocial entre a mulher que carrega a gravidez e outra pessoa. Não há preocupação 

em demonstrar como e por que essa relação negocial surgiu entre as partes. 

No desenvolvimento da pesquisa, nos próximos capítulos, será possível 

verificar que as práticas altruísticas e comerciais encontram diferentes tratamentos e 

aceitações nos dois países pesquisados – Brasil e Estados Unidos da América. 

A definição com foco na questão contratual também é encontrada no 

entendimento de Guilherme Oliveira (1992, p. 9 apud CARVALHEIRO, 2014, p. 27) 

para quem a maternidade de substituição consiste num contrato de gestação para 

outrem, através do qual uma mulher aceita gerar um filho, fazê-lo nascer e entregá-

lo, depois do nascimento, a outra mulher, renunciando em favor desta todos os 

direitos sobre a criança, inclusive a qualificação jurídica de mãe. 

Levando a definição de gestação de substituição para o campo contratual, 

mais especificamente no Direito das Obrigações, Maria Berenice Dias (2013, p. 379) 

enfatiza que é “um negócio jurídico de comportamento, compreendendo para a mãe 

de aluguel obrigações de fazer e não fazer, culminando com a obrigação de dar, 

consistente na entrega do filho”. De acordo com esse entendimento, o acordo 

firmado entre o casal pretendente ou a mãe pretendente à maternidade e, por que 
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não considerar, até mesmo um homem pretendente à paternidade, é acordo bilateral 

no qual a mãe substituta passa pelo processo de gestação e quando o bebê nasce, 

entrega-o ao casal ou pessoa pretendente. 

Complementando o conceito, de forma mais contemporânea, ressalta-se a 

explicação de como ocorre a intervenção médica. Assim, como ensinam FARIAS e 

ROSENVALD (2014, p. 670) a gestação de substituição: 

 

é a técnica utilizada pela Ciência Médica para permitir que uma paciente, 
biologicamente impossibilitada de gestar ou de levar a gravidez até o final, 
possa ter um filho – resultante de fecundação com o seu óvulo – gestado 
em útero de terceira pessoa. 

 

Importante notar nessa definição que se leva em conta o motivo pelo qual a 

gestação de substituição ocorreria, ou seja, a mulher “biologicamente 

impossibilitada”. Nota-se que nesse conceito não se considera, então, aquela mulher 

que não queira passar pela gravidez por outros motivos não biológicos, seja por 

estética, seja por motivos psicológicos. Menos ainda, a definição considera a 

utilização da técnica por homens sem parceiras, utilizando seu material genético 

para fecundar artificialmente um óvulo doado por terceira pessoa, advindo de banco 

de óvulos. 

Nesse ínterim, o mesmo raciocínio está presente na ideia de Christine 

Mendes (2006) acerca da utilização da gestação de substituição, que consiste em 

técnica de reprodução artificial em que se apela a uma terceira pessoa para 

assegurar a gestação quando o estado do útero da doadora dos óvulos não permite 

o desenvolvimento normal do ovo fecundado, ou quando a gravidez apresenta um 

risco para a mãe. Aqui, novamente, implícita a ideia de que a gestação de 

substituição somente pode ser utilizada por impossibilidade biológica, não se 

admitindo a utilização por homens – homoafetivos ou não – ou por mulheres que 
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tenham outros motivos. 

Levando o estudo do termo para a área da biomedicina, o empréstimo do 

útero ou, como muito usado, o “útero de substituição”, de acordo com o exposto por 

RAHAL (2016, apud RIDOLPHI e RANGEL, 2017) “consiste em técnica científica 

objetivada em interferir no processo natural de reprodução humana através da coleta 

dos gametas masculinos e femininos dos doadores, para posterior fecundação 

assistida em um laboratório”. Ocorrido o processo de fecundação, os embriões 

considerados mais resistentes são implantados no útero da mulher que será a 

gestante. Essa é a doadora do útero e não do material genético. Nesse caso, a 

definição não se ateve aos motivos que levaram à gestação de substituição, mas à 

forma como a biomedicina trabalha para produzir a gravidez, sendo ressaltada a 

desvinculação genética relevante entre a mulher gestante e a criança gerada. 

Quanto a esse último detalhe, atualmente é a única forma praticada pela 

biomedicina. 

As definições de gestação de substituição considerando-se as técnicas 

atualmente utilizadas expõem de modo mais marcante a desvinculação genética 

entre a mãe gestacional e a criança gerada, sendo possível constatar evolução no 

sentido do termo em comparação com as técnicas mais primitivas. Nesse sentido, 

para desenvolvimento da definição, Judit Sándor (2009, p. 32 apud CARVALHEIRO, 

2014, p. 28) refere-se à mulher que gera a criança como a mãe gestacional e 

ressalta que o material genético é da mulher que faculta o óvulo, sendo esta a mãe 

genética, e não coincidindo com a mãe gestacional. 

Considerando a gestação de substituição como uma técnica de reprodução 

assistida, Isilda Pegado (2012) desenvolveu a sua definição do termo como sendo: 
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Um processo de reprodução artificial em que uma mulher cede o seu útero 
para que nele seja implantado um óvulo já fecundado, comprometendo-se a 
gerar uma criança e a entregá-la no final da gestação, à doadora do óvulo 
ou a uma terceira pessoa que lhe encomenda tal gestação. 

 

Nesse contexto, é possível perceber uma preocupação mais presente em 

situar o conceito de forma a explicar tanto a técnica utilizada para que a gravidez 

ocorra, quanto as consequências dela, ou seja, a geração de uma criança que não 

tem relação genética relevante com a mulher que a gerou e a consequente entrega 

dessa criança a quem a encomendou. 

A conceituação de José de Oliveira Ascensão (2000, p. 23 apud 

CARVALHEIRO, 2014, p. 29), por sua vez, ultrapassa as barreiras da biomedicina. O 

autor considera a gestação de substituição mais do que uma técnica de reprodução 

assistida, alegando que para efetivação não é requisito a utilização de gametas de 

ambos os membros do casal pretendente, nem mesmo de um só deles. Na 

compreensão do autor, a gestação de substituição se dá quando uma mulher se 

disponibiliza a gerar uma criança para outra pessoa ou casal, através da 

implantação de embrião no seu útero, desde que não sejam utilizados os seus 

próprios gametas. E conclui que, “se o embrião é implantado na mulher que cedeu o 

óvulo e que completará a gestação, essa mulher é a mãe” (ASCENSÃO, 2000, p. 

667 apud CARVALHEIRO, 2014, p. 29). 

Nessa definição, a gestação de substituição fica mais bem delimitada, 

explicando-se a técnica, assim como as consequências jurídicas da gravidez, que 

leva uma mulher que não gerou a criança a ser mãe. Mais ainda, considera a 

possibilidade de utilização da técnica por homens ou casais homoafetivos, quando 

defende que os gametas utilizados não precisam ser de nenhuma das pessoas 

pretendentes. Reforça ainda a desvinculação genética entre a mulher e a criança 

gerada, em consonância com a prática atual da biomedicina. 
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Ana Claudia da Cruz Carvalheiro utiliza o termo “maternidade de substituição” 

e não gestação de substituição. No sentido de desvinculação genética e situando a 

gestação de substituição como técnica de reprodução assistida, CARVALHEIRO 

(2014, p. 29) assim se posiciona: 

 

Qualificamos como Maternidade de Substituição, os casos em que a mãe 
substituta não coincide com a mãe genética. Defendemos que quando 
coincide não podemos falar em Maternidade de Substituição, pois, a nosso 
ver, não existe qualquer substituição. Se a mulher que suporta a gravidez é 
mãe gestacional e, simultaneamente, mãe genética, nada difere de uma dita 
“gravidez normal”. Nestes casos, independentemente de qualquer pré-
acordo, essa mulher (mãe genética e gestacional) não pode ser chamada 
de mãe de substituição, mas sim de mãe. 

 

A autora defende que se houver coincidência entre o material genético e a 

mulher que gera a criança, não há que se falar em substituição, sendo ela 

considerada simplesmente mãe, sendo menos importante qualquer acordo que retire 

a maternidade daquela que gerou a criança, fazendo menção a um possível negócio 

jurídico que regulamentasse a entrega da criança gerada a outra pessoa. 

Como o trabalho, destina-se à comparação do comportamento 

normativo/jurisprudencial do tema entre Brasil e Estados Unidos da América, 

importante citar os vocábulos usados nos EUA, os quais também foram objeto de 

pesquisa. A diversidade de termos é menor, embora, exista. 

Em pesquisa exploratória no dia 26 de março de 2019, feita no site 

google.com, com o título “surrogate gestation in USA”, percebeu-se a presença de 

muitos anúncios de clínicas que fazem a gestação de substituição e agências que 

intermedeiam o processo. Isso certamente se dá porque nos Estados Unidos a 

prática da gestação de substituição é permitida em muitos estados, o que será 

tratado mais adiante. Em comparação com a pesquisa exploratória feita com termos 

em português, a presença de artigos científicos sobre o assunto é bem menor, talvez 
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por questões de configuração do próximo site. 

Nos materiais encontrados na pesquisa, algumas expressões utilizadas são 

sinônimas e outras ligadas ao tema, usadas com frequência. Em ambos os casos se 

faz necessário tecer alguns comentários acerca dos significados e dos sentidos em 

que são utilizados. Um desses vocábulos é “surrogacy”7, usado para referir-se ao ato 

de substituição da mulher que será considerada a mãe por aquela que gerará a 

criança para a primeira. Por fim, o termo “surrogacy” também é bastante utilizado em 

reportagens e artigos específicos, para se referir à prática da barriga substituta de 

forma genérica. 

Em artigos científicos na revista Family Advocate, da American Bar 

Association – ABA, é possível encontrar o termo sendo relacionado à prática da 

gestação de substituição, como nos artigos de Diane S. Hinson8. 

A mulher que gera a criança recebe, na maioria das vezes, o nome de 

“surrogate mother” ou simplesmente “surrogate”. Acerca desses dois últimos 

vocábulos, BRINSDEN (2003, p. 483) define: “the term ‘surrogate mother’ or 

‘surrogate’ is usually applied to the woman who carries and delivers a child on behalf 

of another couple”9. O autor ainda utiliza o termo “intended host”10, para se referir à 

mulher cujo útero será utilizado para gerar a criança. Com o mesmo sentido, o termo 

                                                 
7 Em consulta à tradução retornada através da ferramenta de tradução do google.com, “surrogacy” 
aparece com o significado em português de “barriga de aluguel”. Ainda no google.com o termo é 
colocado como substantivo, sendo definido como: the action or state of being a surrogate (a ação ou 
estado de ser um substituto). 
8 Diane S. Hinson é advogada, além de ser fundadora e proprietária da Creative Family Connections 
LCC, que além de ser um escritório de advocacia é também uma agência de gestação de substituição, 
situada em Chevy Chase, Maryland, EUA. Foram consultados dois artigos da autora, sendo: 1) 
HINSON, Diane S. Parentage Rights for same-sex couples: State-by-State gestacional surrogacy laws. 
Family Advocate. Vol. 38. n. 4. spring 2016, p. 42-43, 45, American Bar Association; 2) HINSON, 
Diane S. State-by-State surrogacy law across the US. Family Advocate. Vol. 37. n. 3. winter 2015, p. 
6-7, American Bar Association. 
9 Em tradução livre para o português: o termo “mãe substituta” ou “substituta” geralmente é aplicado à 
mulher que carrega e entrega um filho em nome de outro casal. 
10 “Intended host” pode ser traduzido como hospedeira pretendente à cessão do útero. 
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“surrogate host”11 também é utilizado pelo autor. 

Quanto àqueles que serão considerados os pais da criança gerada, o termo 

utilizado em inglês é “commissioning couple” e pode haver coincidência entre estes 

e o casal que doou o material genético – esperma e óvulo – sendo os últimos 

chamados de “genetic couple” nos EUA. Isso ocorre, porque normalmente o material 

genético utilizado é do casal pretendente à maternidade/paternidade, mas pode 

acontecer de ser um casal homoafetivo ou mesmo um casal heteroafetivo em que 

um dos dois não possui material genético possível de ser utilizado por causa de 

problemas biológicos. 

O vocábulo “gestacional surrogacy” é normalmente usado para nomear o 

tratamento de reprodução humana assistida em que o óvulo fecundado é implantado 

na mãe hospedeira, mas também é utilizado para ser referir à prática de gerar o filho 

de outra pessoa, seja de forma voluntária ou como uma prestação de serviço. 

BRINSDEN (2003, p, 483) define que “gestacional surrogacy is a treatment option 

available to women with certain clearly defined medical problems, usually an absent 

uterus, to help them have their own genetic children”12. 

Como é possível perceber, BRINSDEN (2003) atribui o uso da gestação de 

substituição por um motivo definido, qual seja, fator biológico, mais especificamente, 

a impossibilidade uterina de uma mulher em gerar uma criança. Nessa definição não 

se encaixam homens – sejam solteiros ou casais homoafetivos masculinos – e 

mulheres que não queiram passar por uma gravidez por outros motivos não tão 

óbvios, como motivos psicológicos ou estéticos. É bem verdade que os dois últimos 

são menos recorrentes, e o motivo estético seria até mesmo criticado por muitos, 

                                                 
11 A tradução livre de “surrogate host” é hospedeira substituta. 
12  Em tradução livre para o português: “gestação de substituição é uma opção de tratamento 
disponível para mulheres com certos problemas médicos claramente definidos, geralmente um útero 
ausente, para ajudá-las a ter seus próprios filhos genéticos”. 
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mas quando se fala em universalismo de direitos humanos e relativismo cultural, o 

certo é considerar todas as hipóteses, sob pena da seleção enquadrar-se em 

universalismo moral. 

 

 

2.2 GESTAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO COMO TÉCNICA DE REPRODUÇÃO 

ASSISTIDA 

 

 

Em conjunto com a demonstração da diversidade dos termos e suas 

possíveis diferenciações semânticas, também é importante entender como a técnica 

de reprodução assistida através da gestação de substituição é utilizada pela 

biomedicina. Essa abordagem faz parte do caminho proposto pela pesquisa para 

melhor entender como se realiza a gestação de substituição e quem são os 

indivíduos atingidos ao se utilizar de uma técnica de reprodução assistida. Com essa 

contextualização será possível galgar um passo mais firme no campo do 

reconhecimento do uso da técnica de gestação de substituição, para que esse 

possível reconhecimento não gere insegurança jurídica posteriormente. 

A partir desse ponto já se permite ter a primeira visualização de que, além das 

ciências jurídicas, é possível encontrar respaldo para o tema em outras ciências. 

Quanto a isso, o próximo capítulo discorrerá melhor sobre as possibilidades. 

Segundo Raquel Veggi Moreira (2015), reprodução assistida envolve a 

manipulação em laboratório de, pelo menos, um dos gametas, espermatozoides ou 

óvulos. Essa manipulação, segundo a autora, é feita através de três principais 

formas de inseminação artificial: inseminação intrauterina, fertilização in vitro e 
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injeção intracitoplasmática de espermatozoides, essa última conhecida pela sigla em 

inglês ICSI, que significa intracytoplasmatic sperm injection. 

Convém mencionar que, a utilização dessas técnicas não é exclusiva para os 

casos de gestação mencionada. Inicialmente, a reprodução medicamente assistida 

através da inseminação artificial surgiu como uma solução alternativa para aqueles 

casos em que um casal, ou uma pessoa possui algum problema biológico que a 

impede de procriar, tais como: esterilidade, deficiência de ejaculação, má-formação 

congênita, pseudo-hermafroditismo, escassez de espermatozoides, obstrução do 

colo uterino e outras causas biológicas (DINIZ, 2002, p. 478). De forma mais 

contemporânea, as técnicas de reprodução medicamente assistida também 

passaram a ser uma solução para procriação de mulheres sem um parceiro e de 

casais homoafetivos. 

Segundo os ensinamentos de Maria Helena Diniz (2002, p. 478), são dois os 

tipos de inseminação artificial, a homóloga e a heteróloga. Na primeira, o sêmen 

utilizado para fecundação é do próprio marido ou daquele que será o pai da criança, 

no óvulo daquela que será a mãe da criança. Por sua vez, a inseminação heteróloga 

utiliza material genético de uma terceira pessoa ou dos dois, ou seja, o sêmen, o 

óvulo ou o embrião a ser implantado não pertencem àqueles que serão os 

considerados pais da criança. 

Assim, é possível, por exemplo, que uma mulher solteira se valha da 

inseminação artificial, utilizando o seu óvulo e o espermatozoide de um doador 

anônimo – que não será o pai no sentido jurídico – estar-se-á diante de uma 

inseminação heteróloga. Da mesma maneira, evoluindo o conceito, pode ser que um 

casal em que o homem ou a mulher sejam inférteis, ou ambos, utilizem de material 

genético de terceiro, sendo também considerada inseminação heteróloga. 
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Dos procedimentos citados por Moreira (2015), a inseminação intrauterina é o 

mais simples, considerado um tratamento de baixa a média complexidade. Consiste 

no acompanhamento do ciclo menstrual da mulher pelo médico, através de exames, 

e no período ovulatório o sêmen (do parceiro ou de um doador) é introduzido na 

cavidade uterina. Para que o tratamento seja bem-sucedido, é preciso que a mulher 

tenha pelo menos uma trompa não obstruída (CAMBIAGHI, 2019). 

A fertilização in vitro ou ectogênese é conhecida no Brasil pela sigla FIV e nos 

EUA pela sigla IVF – in vitro fertilization. Considerada uma das mais avançadas 

técnicas de reprodução assistida, a FIV é realizada através de estimulação do ovário 

com a utilização de medicamentos apropriados, objetivando que o corpo produza 

mais oócitos(óvulos), os quais serão colhidos para que a fertilização ocorra em 

ambiente laboratorial. A FIV clássica acontece quando os espermatozoides colhidos 

são colocados em contato com os óvulos e a fecundação ocorre naturalmente. Em 

três a cinco dias o embrião resultante é introduzido na mulher (CAMBIAGHI, 2019). 

A injeção intracitoplasmática de espermatozoides – ICSI é considerada uma 

evolução da FVI, sendo que na ICSI a fecundação não se dá de forma natural, mas 

através da injeção microcirúrgica de um espermatozoide dentro do citoplasma do 

óvulo colhido. Assim como na FVI, após o desenvolvimento do embrião, introduz-se 

na mulher que fará a gestação. A técnica é uma das que apresenta os maiores 

percentuais de fertilização (CAMBIAGHI, 2019). 

O uso da técnica de reprodução assistida em que o esperma e o óvulo do 

casal doador são fecundados e colocados em uma terceira pessoa, que é a mãe 

substituta, é conhecido, segundo BRINSDEN (2003, p. 483) como “gestacional 

surrogacy”, ou, em tradução livre, gestação de substituição ou ainda “barriga de 

aluguel”, de forma mais popular no Brasil. A hospedeira, nesse caso, não tem 
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relação genética com a criança gerada, a qual possui ligação genética com o casal 

pretendente. 

Sobre o útero de substituição, ainda encontramos: 

 

A técnica do útero de substituição apresenta-se como uma prática de 
reprodução humana medicamente assistida, que não pressupõe o ato 
sexual, e que pode envolver fecundação homóloga ou heteróloga ou, até 
mesmo, post mortem. Realiza-se através de pacto celebrado entre o(s) 
solicitante(s) – mulher ou casal (hétero/homoafetivo) – e a mulher 
hospedeira, que, por sua vez, oferece uma alternativa àquele(s) 
impossibilitado(s) de ter(em) filhos de forma natural a concretizarem o 
projeto parental de maternidade/paternidade, cedendo o próprio útero. Com 
isso, o casal realiza o projeto familiar a partir daquela relação jurídica que se 
estabelece entre as partes (MOREIRA, CABRAL e ZAGANELLI, 2016, p. 4 
apud MOREIRA e CABRAL, 2017, p. 180). 

 

Dessa maneira, o termo útero de substituição é utilizado para se referir àquela 

técnica de manipulação de material genético que é implantado em uma mulher que 

empresta seu útero para gerar uma criança, que não terá ligação genética com 

quem a está gerando. Essa mulher também é denominada de barriga solidária, útero 

sub-rogado, mãe de substituição, ou barriga de aluguel. 

A questão semântica já foi trabalhada, de forma que foi possível identificar 

alguns autores que reconhecem a possibilidade de gestação de substituição 

utilizando-se do óvulo da mulher que gera a criança para resultar no embrião que 

será gerado, havendo, nesse caso, ligação genética relevante entre a mulher que 

gera e a criança gerada. 

Contemporaneamente, para a biomedicina, a gestação de substituição 

consiste na fertilização de um óvulo através de técnicas de reprodução assistida e 

introdução na barriga daquela que fará a gestação até o final e não será considerada 

a mãe da criança, pois o material genético utilizado não pertence à mulher onde o 

embrião foi inserido, é espécie do gênero fertilização in vitro, seja através da FVI ou 

da ICSI ou por qualquer outra técnica que possa ser utilizada. 
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Sobre a espécie com possível vinculação genética ou sem vinculação 

genética, BRINSDEN (2003, p. 483, 484) explica: 

 

When the intended host is inseminated with the sêmen of the husband of the 
‘commissioning couple’, the procedure is known as ‘straight surrogacy, or 
‘partial surrogacy’. The resulting child is genetically related to the host. When 
the sperm and oocytes of the ‘genetic couple’, or ‘commissioning couple’ are 
used and IVF carried out on them and the resulting embryos are transferred 
to the host, this is known as ‘gestacional surrogacy’, ‘full surrogacy’, ‘host 
surrogacy’ or ‘IVF surrogacy’. The ‘surrogate host’ is genetically unrelated to 
any child born as a result of this arrangement.13 

 

A nomenclatura usada por Peter R. Brinsden (2003) já havia sido 

apresentada anteriormente, porém aqui é possível perceber a concepção do autor 

acerca do termo “gestação de substituição”, sua ligação com a biomedicina e com a 

prática adotada pela biomedicina na atualidade, ou seja, a gestação de substituição 

contemporânea se opera com desvinculação genética relevante entre a criança 

gerada e a mulher que a gerou. Fala-se em desvinculação genética relevante, 

porque a criança não herdará características genéticas da mulher que ceder o útero, 

porém durante a gestação haverá, obviamente, trocas genéticas entre a mulher que 

está gerando e a criança gerada, isso ocorre em qualquer gravidez. 

 

 

A partir do estabelecimento do termo ‘gestação de substituição’ como padrão 

e conhecendo melhor as técnicas que envolvem a reprodução assistida e que 

podem ou não ser utilizadas para a gestação de substituição, como visto neste 

                                                 
13 Em tradução livre para o português: Quando a ‘hospedeira pretendida’ é inseminada com o sêmen 
do marido do ‘casal pretendente’, o procedimento é conhecido como ‘substituição direta’, ou 
‘substituição parcial’. A criança resultante é geneticamente relacionada com a hospedeira. Quando o 
esperma e os ovócitos do ‘casal genético’ ou ‘casal pretendente’ são usados e a fertilização in vitro – 
FVI é aplicada neles e os embriões resultantes são transferidos para a hospedeira, essa prática é 
conhecida como ‘gestação de substituição’, ‘substituição completa’, ‘substituição hospedeira’, ou 
‘substituição FVI’. A hospedeira pretendida não possui nenhuma relação com a criança nascida a 
partir dessa combinação. 
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capítulo, no próximo será possível ter um panorama do reconhecimento do direito no 

ordenamento jurídico brasileiro. 
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3 REGIME JURÍDICO BRASILEIRO ACERCA DA GESTAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO 

 

 

Esse capítulo se presta a lançar um olhar reflexivo acerca do conjunto de 

direitos, deveres, garantias, proibições e penalidades que podem estar ligados à 

prática da gestação de substituição no Brasil, buscando entender a possível 

construção do regime jurídico do tema proposto, fazendo um panorama do 

reconhecimento do direito no ordenamento jurídico brasileiro. Para tanto, percorre-se 

o caminho da discussão legislativa acerca da utilização da técnica de reprodução 

assistida chamada de gestação de substituição, as ações e omissões do legislador e 

demais órgãos técnicos e a política de reconhecimento. 

Em seguida, as atenções são voltadas para o campo doutrinário, no âmbito 

do direito à reprodução, buscando construir uma dogmática, com o entendimento de 

que a ausência de lei não impede que o direito possa ser exercitado, mesmo porque 

há fundamento constitucional para justificar a busca pelo exercício desse direito. Por 

fim, o capítulo analisa a discussão do tema no campo jurisprudencial. 

O Brasil adota uma postura conservadora no que tange à regulamentação da 

utilização da técnica de reprodução humana assistida conhecida como gestação de 

substituição. Em termos de regulamentação legal, a competência legislativa seria da 

União, não possuindo, os estados-membros, autonomia para autorizar ou proibir a 

prática, seja de forma altruística, ou remunerada. 

No Brasil, as decisões mais impactantes, que interferem diretamente na vida 

do indivíduo, nas relações civis e na relação do indivíduo com o Estado, são 

tomadas na esfera federal, fazendo com que o sistema jurídico possua certa 

unicidade em termos de posicionamento estatal em relação aos estados-membros. 
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Estes e municípios, que possuem competências legislativas exclusivas em 

determinadas matérias, não possuem competência para criar normas gerais que 

interfiram diretamente nas relações civis entre as pessoas, quer sejam aquelas 

ligadas ao estado civil, ao estado de filiação, ou às normas processuais. 

Feita essa primeira consideração, segue-se para o segundo ponto, 

especificamente, sobre o posicionamento brasileiro acerca da gestação de 

substituição, na esfera federal, que abrange todo território nacional, já que, como 

frisado anteriormente, a competência nessa matéria é da União. Não há no Brasil 

legislação que regulamente a prática da gestação de substituição. Conforme 

mencionado, em termos de proteção ao direito humano à reprodução, o que impera 

no Brasil é um universalismo moral. 

O esforço mundial de trabalhar um consenso acerca dos direitos humanos 

não é recente. Esse esforço, de certa maneira, mais presente no mundo ocidental, 

num movimento de imposição ocidente ao oriente, impulsionou a vontade de 

estabelecer parâmetros mínimos de direitos humanos. À medida que parâmetros 

mínimos foram sendo garantidos, outros patamares passaram a fazer parte desse 

esforço de alcance universalista. 

O papel garantidor foi colocado sob a responsabilidade do Estado. De forma 

que passou a ser um requisito aos Estados a proteção mínima de um leque de 

direitos fundamentais, sob pena de não se ver inseridos na comunidade 

internacional. Essa inserção, com o desenvolvimento da humanidade, passou a ser 

crucial, estando fadado ao fracasso e ao subdesenvolvimento o Estado que não se 

inserisse. Sendo assim, os requisitos são cumpridos a qualquer custo. Daí é 

possível destacar dois pontos relevantes acerca do universalismo que os fazem 

nomeá-lo de universalismo moral: o estabelecimento dos parâmetros no ocidente, 
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como se fosse um consenso mundial, e a suposta garantia dos direitos humanos 

pelos Estados. 

Ao primeiro ponto, DUARTE e BAPTISTA (2014, p. 3) advertem que “a propria 

concepção de direitos humanos já se mostra problemática quando marcada pelo 

impacto da cultura ocidental na sua formulação”. Ou seja, apesar do caráter 

individualista dos direitos humanos, sua formulação leva em conta um contexto, as 

necessidades pessoais e a realidade das pessoas em determinada localidade. As 

autoras defendem que é possível construir uma noção de direitos humanos a partir 

do reconhecimento da multiculturalidade da sociedade (DUARTE e BAPTISTA, 2014, 

p. 3). A partir dessa constatação, depara-se com o segundo termo a que nos 

referimos: o relativismo cultural. 

O direito, como um todo, é um conjunto de preceitos surgidos de um meio, 

influenciado pela cultura e prática naquele meio. A antropologia, nesse caso, explica 

essa formação com mais clareza que o direito. Essa formação se dá a partir do que 

o antropólogo GEERTZ (1998, p. 261, 262 apud DUARTE e BAPTISTA, p. 6) chama 

de legal sensibility14. Esse entendimento antropológico explica bem o relativismo 

cultural. As sensibilidades variam de Estado para Estado e até mesmo dentro de um 

único Estado, já que este pode ser formado por diversidade cultural expressiva, 

como é o caso do Brasil, por exemplo. 

Essa diversidade, quando observada de um Estado para outro, resulta nos 

diferentes ordenamentos jurídicos. Por que essa diversidade não seria 

influenciadora também na formulação dos direitos humanos? De certo, essa 

sensibilidade jurídica deve ser levada em conta quando o que se pretende é uma 

proteção e reconhecimento para além dos textos legais. 

                                                 
14 Em tradução livre: sensibilidade jurídica. 
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Da ideologia de GEERTZ (1998 apud DUARTE e BAPTISTA), pode-se 

concluir que o Direito é entendido também como uma manifestação cultural. No 

campo da proteção universal dos direitos humanos essa constatação se torna um 

desafio, que poderá ser enfrentado levando-se em conta a categoria “legal sensibility” 

(DUARTE e BAPTISTA, 2014, p. 9). 

Dessa forma, retomamos ao segundo ponto crucial: a garantida dos direitos 

humanos pelos Estados, que acaba por tender para o universalismo moral, conforme 

explicitamos, anteriormente, na sistemática de imposição de requisitos aos Estados 

para inserção na comunidade internacional. Acerca dessa proteção prevista nos 

diferentes diplomas legais, DUARTE e BAPTISTA (2014, p. 5) escreveram: 

 

Assim, é no mundo das práticas, das relações sociais, que o direito falha 
(FRIEDMAN, 1975), com maior severidade se considerarmos que apesar da 
existência de inúmeros documentos legais das mais diferentes ordens (tais 
como: Tratados Internacionais, Constituições e Bill of Rights etc.), se 
perpetuam notórias violações aos direitos humanos no mundo atual, 
independentemente de fronteiras geográficas. O plano da norma, por si só, 
tem se revelado incapaz de conformar e moldar as condutas pretendidas 
em seus textos. 

 

A geografia de proteção legal aos direitos humanos é hegemônica no globo, 

porém, em contraste, a realidade de proteção indica que algo não sai da forma como 

os textos legais almejam. Quando se lançam os olhares para a realidade globalizada, 

de desenvolvimento tecnológico intimidador, convivência de culturas, terrorismo, 

violência, a implementação da universalização dos direitos humanos torna-se cada 

vez mais complexa e desafiadora (DUARTE; IORIO FILHO; SILVA, 2016, p. 11). A 

essa questão, Vicente Barreto (2002, p. 500, 501 apud DUARTE; IORIO FILHO; 

SILVA, 2016, p. 11, 12) ainda acrescenta a problemática da indefinição do termo 

Direitos Humanos, o que torna ainda mais prejudicial o universalismo moral: 
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O emprego da expressão ‘Direitos Humanos’ reflete essa abrangência e a 
consequente imprecisão conceitual com que tem sido utilizada. A expressão 
pode referir-se a situações sociais, políticas e culturais que se diferenciam 
entre si, significando muitas vezes manifestações emotivas em face da 
violência e da injustiça; na verdade, a multiplicidade dos usos da expressão 
demonstra, antes de tudo, a falta de fundamentos comuns que possam 
contribuir para universalizar o seu significado e, em consequência, a sua 
prática. Número significativo de autores tomaram a expressão ‘Direitos 
Humanos’ como sinônima de ‘direitos naturais’, sendo que os primeiros 
seriam a versão moderna desses últimos; ainda outros empregavam a 
expressão como o conjunto de direitos que assim se encontram definidos 
nos textos internacionais e legais, nada impedindo que ‘novos direitos sejam 
consagrados no futuro’. Alguns, também, referiram-se à ideia dos Direitos 
Humanos como sendo normas gerais, relativas à prática jurídica, que se 
expressariam através dos princípios gerais do direito. Esses últimos seriam 
uma forma de ‘direito natural empírico’, que ultrapassa a normatividade 
estrita do positivismo dogmático, mas não se identificando com os Direitos 
Humanos expressam a vontade do constituinte, que não especifica em que 
consistem esses direitos e nem prescreve a natureza de suas prescrições; 
sob este ponto de vista, cabe ao intérprete, quando da aplicação da lei, dar 
conteúdo a essa categoria de direitos. Vemos, portanto, como o emprego 
abrangente das mesmas palavras contribuiu, certamente, para a imprecisão 
conceitual de uma mesma ideia dos fundamentos comuns para o seu 
diversificado uso. 

 

O que se defende é que é possível um diálogo entre o universalismo e o 

relativismo, a partir da sensibilidade jurídica introduzida por GEERTZ e ressaltada 

pelas professoras Fernanda Duarte e Bárbara Lupetti, tendo em mente sempre a 

constatação de Boaventura de Sousa Santos (2014, p. 13): 

 

A grande maioria da população mundial não é sujeito de direitos humanos. 
É objeto de discursos de direitos humanos. Deve, pois, começar por 
perguntar-se se os direitos humanos servem eficazmente a luta dos 
excluídos, dos explorados e dos discriminados ou se, pelo contrário, a 
tornam mais difícil. Deve, pois, começar por perguntar-se se os direitos 
humanos servem eficazmente a luta dos excluídos, dos explorados e dos 
discriminados ou se, pelo contrário, a tornam mais difícil. 

 

O universalismo que está sendo criticado é aquele que faz resultar em pouca 

discussão no meio da sociedade e principalmente no meio da produção legiferante; 

pouco avanço para pontos delicados, como é o assunto tratado neste trabalho, e 

lacunas que são preenchidas por resoluções de órgãos como o Conselho Federal de 

Medicina – CFM e o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, fazendo com que o tema 
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fique praticamente marginalizado na discussão de reconhecimento jurídico pelos 

legisladores. O disciplinamento jurídico da matéria ocorre apenas no campo 

doutrinário, sendo que os doutrinadores sequer possuem um padrão para se referir 

ao tema. Ainda em termos disciplinamento jurídico em pouquíssimos casos há o 

reconhecimento da matéria no campo jurisprudencial, como se verá adiante. Não um 

reconhecimento no sentido de permissão, mas no sentido de indicar que conhece da 

existência da prática da gestação de substituição e não a proíbe, pelo contrário, 

acaba por manifestar reconhecimento a direitos relacionados à prática, como os 

oriundos do estado de filiação. 

 

 

3.1 GESTAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO NO CONGRESSO NACIONAL: CAMINHOS 

DA DISCUSSÃO LEGISLATIVA E PREVISÕES LEGAIS VIGENTES 

 

 

É importante destacar que há tramitação no Congresso Nacional de projetos 

de leis acerca da gestação de substituição ou temas correlatos que acabam tocando 

no tema da gestação de substituição. Há discussão legislativa no Senado Federal e 

na Câmara dos Deputados sobre a matéria. 

Em consulta ao site do Senado Federal, buscando em atividade legislativa, 

usando o termo gestação de substituição, a pesquisa retornou treze resultados, 

sendo que nenhum trata do tema buscado. Usando o termo gestação por 

substituição, 34 resultados, os quais foram analisados um a um e novamente 

nenhum resultado possui referência com o tema em estudo. O que se obteve de 

dado foi a informação, já no site da Câmara dos Deputados, de projeto de lei sobre o 
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tema que foi enviado ao Senado Federal, porém nem mesmo em pesquisa avança, 

incluindo projetos arquivados a pesquisa foi insatisfatória em resultados ligados ao 

objeto do trabalho. 

Em pesquisa ao site da Câmara dos Deputados, fazendo busca na área de 

atividade legislativa, utilizando o termo gestação de substituição, retornaram cento e 

trinta e seis resultados relativos a projetos de leis em andamento ou já arquivados. 

Nem todos os resultados levantados são relativos à gestação de substituição. O 

projeto mais antigo sobre a gestação de substituição encontrado na pesquisa 

remonta ao ano de 1993, sendo o PL 3638/1993. No Título VII o projeto previa a 

"Gestação de Substituição (Doação temporária do útero)". O artigo 13 assim 

dispunha:  

 

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. 
§1º - As doadoras temporárias do útero deverão pertencer à família da 
doadora genética, num parentesco até o segundo grau, sendo os demais 
casos sujeitos à autorização do Conselho Regional de Medicina. 
§2º - A doação temporária do útero não poderá ter caráter lucrativo ou 
comercial (BRASIL, 1993). 

 

Naquele tempo já se utilizara o termo gestação de substituição, mas ainda de 

forma introdutória, tanto é que, entre parênteses, colocou-se a expressão “doação 

temporária do útero”, como forma de explicar o que seria a gestação de substituição. 

No mesmo projeto é possível encontrar a referência à mulher que geraria a 

criança como doadora temporária do útero, dentre outras questões interessantes 

que são afetas à discussão do presente trabalho, como o fato de que somente 

poderia se utilizar da técnica da gestação de substituição mulheres com problemas 

médicos, ou seja, casais homoafetivos não poderiam. 

Outro ponto interessante no PL 3638/1993 é o grau de parentesco entre a 
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doadora temporária do útero e a doadora genética, que não podia ser superior ao 

segundo grau, a não ser por autorização do CRM. Por fim, de forma menos explícita, 

fica claro pela análise do projeto que não seria possível utilizar material genético de 

outra mulher que não a mãe pretendente. 

O PL 3638/1993 tramitou na Câmara, na comissão de seguridade social e 

família, foi arquivado e desarquivado no ano de 1995, continuou sendo discutido e 

novamente arquivado e desarquivado no ano de 1999. Passou pela comissão de 

constituição e justiça e de cidadania, chegou a ser encaminhado para a comissão 

para elaboração da redação final, no ano de 2002. Posteriormente, no mesmo ano 

de 2002, o projeto foi encaminhado ao Senado Federal. Em 2007, ou seja, quatorze 

anos depois do seu início na Câmara, o Senado Federal oficia à Câmara dos 

Deputados comunicando o arquivamento da proposição. 

Depois de 1993, o próximo projeto encontrado na pesquisa sobre o tema, na 

Câmara dos Deputados, foi o Projeto de Lei 2855/1997, o qual, em seu Título III, 

artigos 15 a 17, prevê permissão à prática da gestação de substituição de forma 

gratuita, senão vejamos: 

 

Art. 15. A gestação de substituição é permitida nos casos em que a futura 
mãe legal, por defeito congênito ou adquirido, não possa desenvolvê-Ia.  
Art. 16. A doação temporária do útero não poderá ter objetivo comercial ou 
lucrativo.                                                                                                        
Art. 17. É indispensável a autorização do Conselho Nacional de RHA para a 
doação temporária do útero, salvo nos casos em que a doadora seja 
parente até 4º grau, consanguíneo ou afim da futura mãe legal (BRASIL, 
1997). 

 

Como é possível observar, esse projeto, manteve certa semelhança como o 

projeto de 1993, com a previsão da utilização da gestação de substituição apenas 

em caso de impossibilidade médica da mãe pretendente. No entanto, não é claro 

acerca do material genético a ser utilizado. O projeto ainda mantém a gestação de 
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substituição no âmbito familiar, ampliando o parentesco da doadora do útero até o 4º 

grau, ficando a cargo do Conselho Nacional de Reprodução Humana Assistida - 

CNRHA15 a autorização para quando a doadora não se enquadrar nesse grau de 

parentesco. 

No ano de 2003, o Projeto de Lei 1135/2003 foi proposto para tratar da 

reprodução humana assistida e se limitou a reproduzir, no artigo 16, a mesma 

redação do projeto 3638/1993 (BRASIL, 2003). 

Na mesma casa de leis, o projeto de lei 1184/2003, no artigo 3º, proíbe a 

prática da gestação de substituição, sem maiores explicações ou exceções (BRASIL, 

2003). O PL 2855/1997 foi apensado ao PL1184/2003, que por sua vez teve 

apensado a ele o projeto de lei 2061/2003, o qual também previa no artigo 13 a 

possibilidade da técnica da gestação de substituição ser utilizada nos casos em que 

houvesse "problema médico que impeça ou contraindique a gestação na doadora 

genética" (BRASIL, 2003). 

Ao PL 1184/2003 há outros dezessete projetos apensados, nem todos ligados 

diretamente à discussão sobre a gestação de substituição, mas a temas correlatos a 

outras partes do projeto. Um dos projetos juntados ao PL 1184/2003 foi o PL 

4892/2012. Mesmo assim, o PL 4892/2012 retomou a discussão do tema na Câmara 

dos Deputados. De forma mais completa, o PL 4892/2012, no Capítulo V, artigos 21 

a 26, dispõe "Da Cessão Temporária de Útero", in verbis: 

 

Art. 21. A cessão temporária de útero é permitida para casos em que a 
indicação médica identifique qualquer fator de saúde que impeça ou 
contraindique a gestação por um dos cônjuges, companheiros ou pessoa 
que se submete ao tratamento. 
Art. 22. A cessão temporária de útero não poderá implicar em nenhuma 

                                                 
15 Esse Conselho é citado no projeto, mas não existe no Brasil. O mesmo projeto de lei chegou a criar 
a Comissão Nacional de RHA, vinculada ao Conselho Nacional de Saúde, mas não fala sobre a 
criação do Conselho Nacional de RHA. 
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retribuição econômica à mulher que cede seu útero à gestação. 
 Art. 23. A cessionária deverá pertencer à família dos cônjuges ou 
companheiros, em um parentesco até 2º. Grau. Parágrafo único. 
Excepcionalmente e desde que comprovadas a indicação e compatibilidade 
da receptora, será admitida a gestação por pessoa que não seja parente do 
casal, após parecer prévio do Conselho Regional de Medicina. 
Art. 24. Em todos os casos indicados, a cessão temporária de útero será 
formalizada por pacto de gestação de substituição, homologado 
judicialmente antes do início dos procedimentos médicos de implantação. 
Parágrafo único. São nulos os pactos de gestação de substituição sem a 
devida homologação judicial, considerando-se, nesse caso, a mulher que 
suportou a gravidez como a mãe, para todos os efeitos legais, da criança 
que vier a nascer. 
Art. 25. A gestação de substituição não poderá ter caráter lucrativo ou 
comercial. 
Art. 26. Para que seja lavrado o assento de nascimento da criança nascida 
em gestação de substituição, será levado ao Cartório de Registro Civil de 
Pessoas Naturais o pacto de substituição homologado, com a comprovação 
do nascimento emitida pelo hospital, declaração do médico responsável 
pelo tratamento descrevendo a técnica empregada e o termo de 
consentimento médico informado (BRASIL, 2012). 

 

Note-se que o título do capítulo fala em cessão temporária do útero, porém ao 

longo dos artigos o legislador utilizou o termo gestação de substituição. Em 2015 

surge o Projeto de Lei 115/2015, que patentemente é uma cópia do texto do PL 

4892/2012. 

Convém mencionar que mais recente projeto de lei em tramitação na Câmara 

dos Deputados é o PL 5768/2019, cuja pretensão é alterar o Código Civil e 

estabelecer a possibilidade de uso da técnica de gestação de substituição. Foi 

proposto em 30 de outubro de 2019 e apensado ao já citado PL 1184/2003, cuja 

discussão central é a proibição da gestação de substituição. O projeto prevê o 

acréscimo ao Código Civil dos artigos 1.597-A e 1597-B, conforme segue: 

 

Art. 1.597-A. A maternidade será presumida pela gestação. 
Parágrafo único. Nos casos de utilização de 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. 
Art. 1.597-B. Fica autorizada a gestação de substituição. 
§1º Gestão de substituição é a técnica de reprodução assistida segundo a 
qual uma mulher aceita, de forma gratuita e voluntária, gestar filho de outros 
pais biológicos e desde que sejam preenchidos cumulativamente os 
seguintes requisitos: 
I – Somente será permitida se houver problema médico que impeça ou 



51 
 

contraindique a gestação na doadora genética; 
II - A doadora temporária do útero deve pertencer à família da doadora 
genética ou de seu cônjuge ou companheiro; 
III – A doadora temporária de útero deve ser plenamente capaz. 
§2º A técnica só poderá ser realizada mediante laudo médico que 
demonstre o impedimento ou que contraindique a gestação na doadora 
genética (BRASIL, 2019). 

 

É possível observar que a proposta legislativa se preocupa em delimitar a 

maternidade, ampliando seu conceito para admitir a maternidade que se origina das 

técnicas de reprodução assistida. O legislador acaba se esquecendo das outras 

espécies de maternidade, como a adoção por exemplo, o que pode ser objeto de 

discussões futuras quanto à constitucionalidade da alteração. 

No que se refere ao objeto da pesquisa, observa-se que a gestação de 

substituição é autorizada no PL 5768/2019, com o legislador definindo a gestação de 

substituição como técnica de reprodução assistida. Essa classificação pode 

encontrar alguns obstáculos biomédicos durante a aprovação do projeto. Porém, o 

que mais chama atenção no documento é o primeiro requisito para a utilização da 

gestação de substituição: a limitação da técnica à mulher com problemas médicos 

que a impeça ou contraindique a gestação, esquecendo-se de abranger as outras 

minorias que poderiam se valer da gestação de substituição para concretizar o 

direito à reprodução, garantido pela Constituição Federal. 

O panorama de produção legiferante brasileiro demonstra, numa análise 

baseada nos dados levantados, que apesar dos diversos projetos encontrados na 

Câmara dos Deputados, a discussão sobre a matéria não está evoluindo no sentido 

de se vislumbrar um desfecho para a regulamentação legislativa. Levando-se em 

consideração os projetos pesquisados, desde 1993, o tema é discutido no 

Congresso Nacional, porém sem avanços significativos, indicando vinte e seis anos 

de morosidade. 
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É possível observar que há projetos no Congresso Nacional, tanto pela 

proibição quanto pela autorização da gestação de substituição, os quais 

regulamentam a prática, não havendo consenso acerca do instituto. Ao que parece, 

não há avanço sobre a matéria, reforçando a premissa acerca do universalismo 

moral. Como bem adverte Mariana Chaves (2015, p. 311): 

 

A doutrina é categórica no sentido de que uma falta de resposta legislativa 
nessa matéria termina por expor as partes a um cenário de altos riscos, 
pautado pela insegurança jurídica e muitas vezes pela exploração 
econômica, em virtude da ausência de regulação e sanções aos desvios 
legais. 

 

Analisando a legislação vigente, é possível encontrar, de forma distante, na lei 

11.105/2005 (BRASIL), que estabelece normas de segurança e mecanismos de 

fiscalização de atividades que envolvam organismos geneticamente modificados, 

tratando da biossegurança em procedimentos ligados a plantas, animais e seres 

humanos, preocupando-se, ainda com o meio ambiente. A lei não trata diretamente 

da gestação de substituição, mas das técnicas de reprodução humana assistida, 

utilização de material genético, entre outros. Apesar de sua relação com o tema, 

pouco ajuda quanto à proibição ou autorização da gestação de substituição. 

A lei 9.434/1997 (BRASIL) dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e 

partes do corpo humano para fins de transplante e tratamento e dá outras 

providências. Essa lei é comumente invocada para argumentar a possível proibição 

da gestação de substituição de forma remunerada, no entanto ela não trata do tema 

diretamente, sequer usa o termo. O artigo 9º dispõe que “é permitida à pessoa 

juridicamente capaz dispor gratuitamente de tecidos, órgãos e partes do próprio 

corpo vivo, para fins terapêuticos ou para transplantes em cônjuge ou parentes 

consanguíneos até o quarto grau” (BRASIL, 1997). 
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Ressalte-se que o legislador colocou a limitação para disposição a parentes 

consanguíneos até o quarto grau. Em comparação com as proposições legislativas 

acerca da gestação de substituição já mencionadas, é possível identificar uma 

possível inspiração das proposições que autorizam a gestação de substituição 

altruística utilizando-se como mães substitutas aquelas com parentesco com a mãe 

pretendida, sendo que algumas proposições limitam esse parentesco ao segundo 

grau, alcance menor que a lei 9434/1997. 

Interpretando o artigo 9º anteriormente descrito, seria possível incluir nesse 

rol os materiais genéticos necessários à produção do embrião que daria início a uma 

gestação, quais sejam o óvulo e o espermatozoide, ampliando o alcance legislativo 

até mesmo à possibilidade de disposição do útero durante a gestação de 

substituição, mesmo que com uma interpretação extensiva, isso se no artigo 1º da lei, 

no parágrafo único não tivesse excluído da abrangência legislativa o sangue, o 

esperma e o óvulo (BRASIL, 1997). Não se trata de proibição, mas sim de exclusão 

legislativa da abrangência, o que, em regra, significa que o legislador aborda o tema 

em outra lei16. 

A mesma lei, no artigo 15, prevê crime para aquele que comprar ou vender 

tecidos, órgãos ou partes do corpo humano, com pena de reclusão de três a oito 

anos, e multa. A utilização do útero hospedeiro, em substituição ao útero da mãe 

pretendente, não pode ser considerada doação de órgão, uma vez que a mulher 

hospedeira não perde o útero em favor da mãe pretendente, a cessão é temporária, 

em forma de utilização, sendo assim, não seria possível, nem em uma interpretação 

extensiva, incluir o útero nessa regulamentação. 

Sobre o crime em questão, a lei 11.105/2005 aborda no artigo 5º a questão 

                                                 
16 Sobre a doação de sangue, vide artigo 199, §4º da Constituição Federal e Lei 10.205/2001. Sobre 
óvulo e esperma não há lei específica que regulamente a doação. 
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das células-tronco embrionárias obtidas de embriões humanos produzidos por 

fertilização in vitro e não utilizados, autorizando seu uso para fins de pesquisa e 

terapia, porém reforça no parágrafo 3º que a comercialização do material biológico 

se enquadra no crime previsto no artigo 15 da lei 9.434/1997. Mais uma vez é 

importante ressaltar que o legislador, ao tratar desse assunto, acabou deixando de 

fora da questão dos óvulos, espermatozoides e também os embriões humanos 

produzidos através de técnicas de reprodução assistida, com o objetivo de serem 

utilizados para gestação. 

Em sede de legislação correlata ao direito à reprodução, gestação de 

substituição e planejamento familiar, existe a lei 9.263/1996, que regula o §7º do 

artigo 226 da Constituição Federal, que trata do planejamento familiar. A lei ainda 

estabelece penalidades relacionadas ao tema. Como se observa, essa lei é posterior 

ao primeiro projeto de lei sobre gestação de substituição em tramitação no 

Congresso Nacional encontrado na pesquisa, qual seja, o PL 3638/1993. Porém o 

termo gestação de substituição não é abordado pela lei 9.263/1996 em nenhum dos 

seus vinte e cinco artigos. Ainda assim, é possível encontrar relação com o tema 

pesquisado. 

O artigo 2º da lei 9.263/1996 ocupa-se em delimitar o que é planejamento 

familiar para o legislador, sendo “o conjunto de ações de regulação da fecundidade 

que garanta direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pela 

mulher, pelo homem ou pelo casal” (BRASIL, 1996). Interessante notar como o 

legislador não se apegou especificamente à maternidade, mas ao direito à 

procriação como inerente a qualquer cidadão, ao ter o cuidado de citar mulher, 

homem ou casal. 

Outro ponto importante de se destacar é a garantia da igualdade de direitos 
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nesse campo, assim como todos os outros oriundos da Constituição de 1988. No 

entanto, percebe-se que o legislador tem ciência da necessidade de se aplicar 

aquela máxima de Aristóteles, que prevê “tratar igualmente os iguais e 

desigualmente os desiguais, na medida da sua desigualdade”. De igual modo, no 

artigo 4º da lei em estudo, o legislador reforça em se tratando de planejamento 

familiar que é garantido o “acesso igualitário a informações, meios, métodos e 

técnicas disponíveis a regulação da fecundidade” (BRASIL, 1996). 

Quanto ao exercício do direito ao planejamento familiar, o legislador dispõe, 

no artigo 9º, que todos os métodos e técnicas de concepção e contracepção, 

cientificamente aceitos, são oferecidos, desde que não coloquem em risco a vida e a 

saúde das pessoas (BRASIL, 1996). É possível identificar aqui uma abertura 

legislativa para que a medicina trabalhe métodos e técnicas que, atendendo aos 

requisitos impostos pelo legislador, oportunizem ao indivíduo o exercício do direito à 

reprodução. 

De forma implícita é possível vislumbrar a inclusão da gestação de 

substituição, já que não há proibição legislativa à prática, além dela se encaixar nos 

requisitos impostos pelo legislador no artigo 9º, não colocando em risco a vida, à 

saúde e não sendo uma prática imposta, garantida, dessa maneira, a liberdade de 

opção. Essa conclusão é exposta por Cheila Aparecida Oliveira e Bianca Dalvit Lima 

(2016, p. 466) em comentário acerca da lei 9.263/1996: 

 

Já no que tange à gestação de substituição, a legislação não aborda de 
forma expressa essas situações, entretanto abarca de forma implícita esse 
processo, tendo em vista a garantia que a lei expressa sobre a utilização de 
todos os métodos para concepção e contracepção e, com isso, a 
possibilidade da gestação de substituição está amparada pela lei. 

 

Apesar da conclusão otimista, o legislador continua sem mencionar ou tratar 
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diretamente da gestação de substituição. O que resta em termos de regulação são 

as resoluções do Conselho Federal de Medicina – CFM, que serão apresentadas e 

discutidas no próximo tópico. 

 

 

3.2 O PAPEL DA DEONTOLOGIA MÉDICA NA REGULAMENTAÇÃO DA 

GESTAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO NO BRASIL 

 

 

A omissão do legislador brasileiro em estabelecer parâmetros para a matéria 

é perceptível, mas essa falta não significa que o direito não exista e que não possa 

ser exercido, porém a regulamentação diminui os riscos e consequências 

desastrosas: 

 

É lastimável a omissão dos legisladores brasileiros, em pleno século XXI, 
em disciplinar as consequências causadas nas relações jurídicas pela 
prática de reprodução medicamente assistida. Merece maior atenção o 
recurso da denominada popularmente “barriga de aluguel” pelas mulheres 
inférteis, tendo em vista que essa prática, em certos casos, requer material 
genético de uma terceira pessoa e, sobretudo, a interferência direta de uma 
outra mulher que, por ato de liberalidade, concede temporariamente seu 
útero para gerar o filho daquela. Sem esquecer que, a mãe hospedeira 
espera, a princípio, que tal prática não lhe trará qualquer responsabilidade 
em relação à criança após o seu nascimento. Nesse ínterim, faz-se 
oportuna a crítica aos legisladores na organização do Código Civil brasileiro 
de 2002, que se abstiveram à normatização das técnicas de reprodução 
humana assistida, haja vista que seus procedimentos contam "efetivamente" 
com uma trajetória de praticamente meio século (ABREU, 2008, p. 45, 46). 
  

 

O CFM se manifesta de forma a orientar os profissionais da área médica 

através de resoluções. Em quase todas as resoluções pesquisadas17 é possível 

                                                 
17  A pesquisa buscou resoluções do CFM ligadas à Reprodução Assistida – RA, bem como 
especificamente à gestação de substituição. Ao longo das buscas, percorreu-se o caminho inverso, 
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encontrar no preâmbulo que aquela resolução se torna o dispositivo deontológico18 a 

ser seguido pelos médicos brasileiros. Embora a destinação da resolução ser aos 

médicos, seus dispositivos acabam preenchendo uma lacuna legislativa no assunto. 

Não se discute aqui a legitimidade do CFM em regulamentar a gestação de 

substituição de forma ampliada ao restante da sociedade, apesar de que, há quem 

entenda19 que o fato do CFM ser uma autarquia, criada por lei federal, com poderes 

para disciplinar e fiscalizar o cumprimento das regras que regem a prática da 

medicina no país, acaba por emprestar ao órgão essa legitimidade, que é exercida 

através da edição de resoluções (DANTAS, 2014, p. 300-301). 

A mais recente resolução que trata da reprodução assistida e da gestação de 

substituição é a resolução 2.168/2017, substituindo a resolução 2.121/2015, 

adotando normas éticas para a utilização das técnicas de reprodução assistida. O 

preâmbulo da resolução ressalta que o objetivo é a “defesa do aperfeiçoamento das 

práticas e da observância aos princípios éticos e bioéticos que ajudam a trazer maior 

segurança e eficácia a tratamentos e procedimentos médicos” e finaliza afirmando 

que a resolução é “o dispositivo deontológico a ser seguido pelos médicos 

brasileiros” sobre o assunto. (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 2017). 

Em termos práticos, no Brasil essa é a principal disposição vigente sobre o 

tema da gestação de substituição, já que a utilização das técnicas de reprodução 

assistida é realizada por médicos e que não há regulamentação legislativa em vigor, 

conforme já exposto anteriormente. 

                                                                                                                                                         
ou seja, da mais recente para a mais antiga, passando então pelas resoluções 1358/1992, 1957/2010, 
2013/2013, 2121/2015 e 2168/2017. De todas as resoluções, a única que não menciona ser “o 
dispositivo deontológico a ser seguido pelos médicos” é a resolução 1957/2010, o que não quer dizer 
que não seja. 
18 Em consulta ao Dicionário da Cultura Jurídica, “deontologia é a ciência dos deveres profissionais” 
(ALLAND e RIALS (orgs),2012, p. 405). 
19  Eduardo Dantas entende que as resoluções do CFM possuem caráter supletivo ao processo 
legislativo, em interpretação ao artigo 59 da Constituição Federal. 
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Acerca da gestação de substituição, na resolução 2.168/2017, o artigo 1º 

resolve adotar normas éticas para a utilização das técnicas de reprodução assistida 

e, em conjunto com a resolução, as normas vêm dispostas em itens. O item VII 

dispõe “sobre a gestação de substituição (cessão temporária do útero)”, conforme 

reproduzido abaixo: 

 

As clínicas, centros ou serviços de reprodução assistida podem usar 
técnicas de RA para criarem a situação identificada como gestação de 
substituição, desde que exista um problema médico que impeça ou 
contraindique a gestação na doadora genética, em união homoafetiva ou 
pessoa solteira. 
1. A cedente temporária do útero deve pertencer à família de um dos 
parceiros em parentesco consanguíneo até o quarto grau (primeiro grau – 
mãe/filha; segundo grau – avó/irmã; terceiro grau – tia/sobrinha; quarto grau 
– prima). Demais casos estão sujeitos à autorização do Conselho Regional 
de Medicina. 
2. A cessão temporária do útero não poderá ter caráter lucrativo ou 
comercial. 
3. Nas clínicas de reprodução assistida, os seguintes documentos e 
observações deverão constar no prontuário da paciente: 
3.1. Termo de consentimento livre e esclarecido assinado pelos pacientes e 
pela cedente temporária do útero, contemplando aspectos biopsicossociais 
e riscos envolvidos no ciclo gravídico-puerperal, bem como aspectos legais 
da filiação; 
3.2. Relatório médico com o perfil psicológico, atestando adequação clínica 
e emocional de todos os envolvidos; 
3.3. Termo de Compromisso entre o(s) paciente(s) e a cedente temporária 
do útero (que receberá o embrião em seu útero), estabelecendo claramente 
a questão da filiação da criança; 
3.4. Compromisso, por parte do(s) paciente(s) contratante(s) de serviços de 
RA, de tratamento e acompanhamento médico, inclusive por equipes 
multidisciplinares, se necessário, à mãe que cederá temporariamente o 
útero, até o puerpério; 
3.5. Compromisso do registro civil da criança pelos pacientes (pai, mãe ou 
pais genéticos), devendo esta documentação ser providenciada durante a 
gravidez; 
3.6. Aprovação do cônjuge ou companheiro, apresentada por escrito, se a 
cedente temporária do útero for casada ou viver em união estável 
(CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 2017). 

 

O CFM permite que os médicos brasileiros utilizem técnicas de reprodução 

assistida através da gestação de substituição, em benefício de mulher com problema 

médico que impeça ou contraindique a gestação na doadora genética, em união 

homoafetiva ou pessoa solteira. Aqui vale ressaltar que a abrangência da resolução 

do CFM é bem maior que aquelas dos projetos de leis que já foram discutidos. 
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Nos projetos de leis em tramitação no Congresso Nacional, nenhum deles 

abrange casais homoafetivos. Quanto ao estado civil das mulheres pretendentes, os 

projetos não fazem menção, limitam-se a prever a possibilidade para quando a 

mulher apresentar problemas de saúde que contraindiquem a gravidez. 

Pela resolução 2.168/2017 a gestação de substituição deve ser gratuita e 

voluntária. Quanto a essa questão, importante tecer algumas observações sobre o 

acordo firmado entre a cedente do útero e a mãe, pai ou casal pretendente. A 

resolução do CFM estabelece no número 3 do item VII documentos e observações 

que devem constar no prontuário da paciente, enumerando-os em seguida. Em sede 

de regulação, os números 3.1 a 3.6 poderiam ser vistos, no entendimento do CFM, 

como as cláusulas obrigatórias a serem incluídas em um possível contrato de 

gestação de substituição celebrado entre as partes. 

Aparentemente, a resolução toma como inspiração o artigo 9º da lei 

9.434/1997 para delimitar a possibilidade da gestação de substituição somente se 

incluir parentes consanguíneos até o 4º grau, explicando no tópico 1, inclusive, até 

onde vai o parentesco e deixando os demais casos sujeitos a autorização do 

Conselho Regional de Medicina. A possibilidade da cessão temporária do útero ser 

feita por alguém que não seja da família da mãe ou do casal pretendente já existia 

desde a resolução anterior, 2.121/2015, mesmo que de forma excepcional essa 

possibilidade amplia ainda mais as chances para aqueles que intentam se valer da 

gestação de substituição para concretizar o direito à reprodução. 
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3.3 DOUTRINA DE RECONHECIMENTO DA GESTAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO 

 

 

A utilização da gestação de substituição faz surgir questionamentos normais, 

inclusive para aqueles que são simpatizantes com a causa. Qual a relação jurídica 

entre a mulher cujo útero será utilizado para implantar o embrião e a criança que 

nascerá da gestação daí resultante? Como se definirá a maternidade ou paternidade 

daqueles que planejam a gestação, mas que não participam com material genético? 

Como será disciplinada a relação jurídica entre a mulher que cede o útero e a mulher, 

homem ou pais pretendentes? E se os pais pretendentes não quiserem a criança 

porque ela nasceu com doença ou deficiência? Essas perguntas e muitas outras 

surgem, principalmente em locais onde a regulamentação legislativa não existe, 

como é o caso do Brasil. 

Nessa perspectiva, as respostas a essas perguntas não são fáceis e depende 

do ponto vista e de variáveis como a ética e a moral, mas de certa forma podem ser 

encontradas na doutrina. O percurso dogmático reforça a hipótese de que não é por 

falta de regulamentação legislativa que o direito não possa ser exercido, ainda mais 

quando encontra respaldo no texto constitucional. 

O ponto de partida é a garantia constitucional ao direito de procriação, ligado 

ao direito à vida, à liberdade de expressão, à liberdade de consciência e à crença, 

descritos no artigo 5º da CF/1988. Ainda, a liberdade ao livre planejamento familiar 

pelo casal, no §7º do artigo 226 da CF/1988 e, com referência direta às técnicas de 

reprodução assistida, o incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento científico e 

inovação, previstos no artigo 218 da CF/1988. 

Levando-se em conta a filiação estabelecida a partir dos laços afetivos em 
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detrimento dos laços biológicos e ser a origem na gestação de substituição 

altruística, entende-se não afrontar nenhuma disposição constitucional, seja quanto 

a princípios, seja quanto a direitos fundamentais; o que ocorre, na verdade é a 

efetivação de tais direitos, através da gestação de substituição, para aqueles que 

não possuem outro meio de concretizar o direito à reprodução (OLIVEIRA e LIMA, 

2016, p. 473). 

A partir do entendimento de que a junção e interpretação desses direitos 

constitucionais viabiliza o exercício do direito à reprodução, por meio da gestação de 

substituição; a partir do entendimento de que a ordem jurídica deve adequar-se à 

Constituição, e não o contrário, fica mais fácil responder às perguntas que surgirem. 

Quanto à questão da filiação, as maiores dúvidas surgem quando se cogita da 

utilização do material genético da mãe que cederá o útero, o que não é, atualmente, 

a forma com que a medicina trabalha. Em casos de inseminação homóloga, com 

material genético do próprio homem, mulher ou casal pretendente, é pacífico o 

entendimento de que a criança terá como genitores aquele ou aqueles que a 

planejaram, participando com seu material. Quanto à inseminação heteróloga, a 

paternidade é presumida, desde que, no caso de casais, haja consentimento dos 

envolvidos, ou seja, se a procriação foi planejada e desejada por ambos, conforme 

preceitua a Constituição Federal. 

É normal que a relação de filiação e sua atribuição seja associada, não só ao 

material genético, mas à consciência do dever de parentalidade e a sentimentos. 

Nesse sentido, os conceitos jurídicos e abstrações, que às vezes busca-se 

preencher, ficam em segundo plano quando o que se tem diante é a filiação, que é 

preenchida com a vida e toda a carga de sentimentos que as pessoas colocam nela 

(FACHIN, 1996, p. 76). 



62 
 

Para Laura Dutra de Abreu, teoricamente não existe impedimento para 

atribuição da maternidade e/ou paternidade às pessoas que concretizam o plano 

através de técnicas de reprodução assistida, independente do material genético, 

uma vez que essa atribuição está fundada na manifestação livre e consciente da 

vontade, em conjunto com o afeto que deve existir, tornando então o vínculo entre a 

criança e os pais pretendentes lícito e legítimo (2008, p. 41, 42). 

Entendida a questão da filiação, de forma correlata surge a questão contratual, 

sua possibilidade e desdobramentos advindos da utilização de um contrato. Não é 

novidade na pesquisa a constatação da necessidade de regulamentação da prática 

da gestação de substituição, por questões de direito e por questões de segurança 

jurídica para as partes. 

Fernando Araújo (1999, p. 42, 43 apud ABREU, 2008, p. 42) ressalta que a 

regulamentação poderia dar proteção jurídica e apoio social e psicológico à mulher 

que cede o útero, com a possibilidade de rastrear problemas de doenças genéticas e 

transmissíveis, tudo visando evitar erros históricos da estigmatização jurídica da 

prostituição, bem como a diminuição dos riscos e custos na transmissão de 

informações no mercado. 

É bem verdade que, se a relação jurídica for disciplinada pela lei, quando uma 

situação inusitada acontece, aquela que foge ao planejado, o Poder Judiciário terá 

base sólida para solução de possível conflito. A disciplina da relação jurídica poderá 

fundar-se em contrato ou pacto estabelecido entre as partes, o que também 

imprimirá maior segurança jurídica aos envolvidos e garantirá, em caso de conflito, 

uma decisão judicial elaborada com maior justiça social e voltada ao melhor 

interesse da criança envolvida, uma vez que será baseada em instrumento que 

expressa a vontade das partes. Nesse sentido: 
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Não obstante, o que se busca é apenas um pacto que estabeleça 
expressamente os direitos e obrigações de todos os envolvidos, para que a 
criança, principalmente, tenha seus direitos resguardados e o Judiciário 
possa julgar de forma mais coerente ao caso concreto, em caso de conflitos 
diversos, preservando as expectativas que todo o processo da gestação 
envolve e protegendo o bem-estar da criança e da mãe que cedeu o útero 
de forma gratuita, com intenções nobres (OLIVEIRA e LIMA, 2016, p. 471). 

 

Entre aqueles20 que admitem a possibilidade de um contrato ou pacto entre as 

partes, é predominante o entendimento de que a mercantilização da relação não 

seria aceitável, talvez inspirados pelas já discutidas resoluções do CFM, que 

autorizam a prática de forma altruística. Alega-se para isso o princípio da dignidade 

da pessoa. Com este fundamento, alega-se que o contrato oneroso volta seu objeto 

ao corpo humano, à personalidade, à criança, emprestando uma imagem de ser a 

pessoa um produto (OLIVEIRA e LIMA, 2016, p. 470). 

Nessa temática da validade contratual, Vera Lúcia Raposo (2005, p. 46), 

lança sua atenção para o limiar entre o princípio da liberdade contratual e a 

manutenção das relações humanas como não contratuais. Essa reflexão deve ser 

capaz de responder como deve ser encarado o negócio jurídico celebrado por 

aqueles que pretendem a maternidade e ou paternidade e aquela mulher que cederá 

o útero. 

Para evitar qualquer intento exploratório, o mais acertado, principalmente pelo 

fato de não haver disposição expressa de lei, é que as declarações de vontades 

entre as partes fiquem preestabelecidas e dispostas em um instrumento, nesse 

sentido: 

 

Por não haver formalização do procedimento do ponto de vista jurídico, a 
possibilidade de um pacto deve ser vislumbrada com grande relevância, não 

                                                 
20 Segundo OLIVERIA e LIMA (2016, p. 470) “corroboram com esse entendimento, Ana Carolina 
Brochado Teixeira, Christine Keler de Lima Mendes, Francisco Vieira Lima Neto, Maria Berenice Dias 
e Pietro Pierlingieri. 
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com o intuito de mercantilizar os atos, mas com o único objetivo de 
estabelecer obrigações e direitos entre todos os envolvidos, para que 
nenhum seja explorado, inferiorizado, e para dar, inclusive, credibilidade e 
segurança ao procedimento, bem como para efetivar as garantias 
fundamentais de todos, mas principalmente garantir os direitos da criança 
(OLIVEIRA e LIMA, 2016, p. 473). 

 

RAPOSO (2005, p. 37) não deixa de lembrar os desafios morais, sociais e 

jurídicos ligados à questão contratual, e que esses são maiores nos contratos 

onerosos, mas ressalta que a substituição gratuita é delicada, já que pode esconder 

uma exploração da mulher que cede o útero e até mesmo da criança. 

No que concerne à onerosidade do contrato, Alan Wertheimer (1992, p. 211-

239 apud ARAÚJO; ABREU, 2008, p. 53) faz importante ponderação, que leva à 

reflexão sobre sua possibilidade na gestação de substituição. Para ele, todo trabalho 

subordinado é aluguel da nossa força corporal ou da energia mental; na cessão do 

útero há exploração, mas carece demonstrar que essa exploração é unilateral ou 

danosa, ou que não haja vantagens para os dois lados. 

Além disso, ainda se tem a ideia de que a cessão onerosa do útero ocorre 

porque a cedente é pessoa hipossuficiente, podendo aparentar que as pessoas 

aceitam desempenhar atividades só por não serem mais ricas do que são 

(WERTHEIMER apud ARAÚJO, p. 30; ABREU, 2008, p. 53). 

Para justificar o caráter pecuniário do contrato de gestação de substituição, 

WELTER (2003, p. 241 apud OLIVEIRA e LIMA, 2016, p. 471, 472) classifica o 

objeto do contrato como sendo prestação de serviços, devendo garantir a 

obrigatoriedade da assunção do menor em caso de problema de saúde. O autor 

ainda destaca que a cessão temporária do útero não pode ser comparada ao 

contrato de locação, a uma, porque o ser humano não pode ser objeto de contrato, a 

duas, porque não se admite a coisificação do homem e exploração do 

hipossuficiente. 
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Observa-se que há tendência doutrinária no sentido de admitir a gestação de 

substituição sendo regulada entre as partes através de contrato gratuito. O contrato 

oneroso, por sua vez, não é de todo refutado, havendo argumentos que justificam 

seu uso. Sobre a remuneração na gestação de substituição, será apresentado no 

próximo capítulo que nos EUA essa forma é considerada juridicamente possível em 

alguns estados-membros. 

 

 

3.4 POSICIONAMENTO DOS TRIBUNAIS BRASILEIROS 

 

 

Ao verificar o posicionamento dos tribunais brasileiros acerca da gestação de 

substituição, pesquisou-se o termo junto às ferramentas de busca dos Supremo 

Tribunal Federal - STF, Superior Tribunal de Justiça - STJ e Tribunais de Justiça dos 

estados-membros, no dia 15 de novembro de 2019. No STF, a pesquisa retornou 

dois acórdãos, seis decisões monocráticas e uma decisão da presidência e uma 

questão de ordem. Em análise ao material, nenhum dos resultados menciona 

diretamente a gestação de substituição. 

No STJ, a pesquisa resultou em vinte e oito acórdãos e um informativo de 

jurisprudência. O informativo nº 0649 de 21/06/2019, da Terceira Turma do STJ 

(BRASIL, 2019) não trata da permissão ou proibição da gestação de substituição, 

mas o caso se baseia na possibilidade de inclusão de dupla paternidade em assento 

de nascimento de criança concebida mediante as técnicas de reprodução assistida 

heteróloga, através da gestação de substituição. É possível depreender que o 

Tribunal conhece que a gestação de substituição é realizada no Brasil e reconhece 
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direitos derivados de situações advindas da prática, como as questões de filiação. 

Nos tribunais de justiça dos estados, a pesquisa quando necessária a 

limitação de tempo, foi realizada com base nos últimos dez anos. Além disso, 

pesquisou-se o termo exato '‘gestação de substituição’' em todos os tribunais onde 

esse tipo de consulta era permitido. 

No estado do Rio de Janeiro, a busca retornou quatro resultados; em Minas 

Gerais, um resultado; no Rio Grande do Sul, quarenta e seis resultados; na Bahia, 

noventa resultados; em Rondônia, cinquenta e sete resultados; em Sergipe, um 

resultado; e em São Paulo, retornou dois resultados. O site do Tribunal de Justiça de 

Roraima não foi possível ser acessado, aparentemente fora do ar. Nos estados onde 

a pesquisa obteve respostas, somente no Estado de São Paulo há menção 

específica à gestação de substituição. Nos demais estados da federação a pesquisa 

não obteve resultados. 

Nos dois resultados obtidos em consulta à jurisprudência do Tribunal de 

Justiça de São Paulo, um deles (SÃO PAULO, 2012) faz menção a um casal que se 

valeu da gestação de substituição, indicando, de modo semelhante ao que ocorreu 

no STJ, que o tribunal sabe da existência da prática, mas o processo versa sobre 

inclusão da criança de forma tardia no plano de saúde e inexigibilidade de carência 

por parte do plano, ou seja, não tem como objeto a discussão do direito à 

reprodução através da gestação de substituição. 

Como o objeto de discussão versa sobre o exercício do direito à utilização da 

gestação de substituição como forma de procriação e, especificamente sobre isso, 

não foi encontrada nenhuma jurisprudência nos tribunais brasileiros, não é possível 

estabelecer parâmetros quanto ao posicionamento do Poder Judiciário no Brasil, em 

que pese aparentar tender pelo reconhecimento do direito em foco. 
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Por fim, em termos de regulamentação sobre o tema na esfera do Poder 

Judiciário, o Conselho Nacional de Justiça - CNJ editou o provimento nº 63/2017, 

substituindo o provimento 52/2016, que instituiu regras a ofícios de registro civil das 

pessoas naturais sobre questões de filiação, dentre elas sobre o registro de 

nascimento e emissão de certidão dos filhos havidos por reprodução assistida. 

Entre as várias considerações iniciais, dos motivos que levaram a edição do 

provimento nº 63/2017 do CNJ, encontram-se: 

 

[…] Considerando a ampla aceitação doutrinária e jurisprudencial da 
paternidade e maternidade socioafetiva, contemplando os princípios da 
afetividade e da dignidade do ser humano como fundamento da filiação civil; 
[...] Considerando as normas éticas para uso de técnicas de reprodução 
assistida, tornando-as dispositivo deontológico a ser seguido por todos os 
médicos brasileiros (Resolução CFM n. 2.121, DOU de 24 de setembro de 
2015); Considerando a necessidade de uniformização, em todo território 
nacional, do registro de nascimento e da emissão da respectiva certidão 
para filhos havidos por técnica de reprodução assistida de casais 
homoafetivos e heteroafetivos. […] (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 
2017, p. 2,3) 

 

A parentalidade socioafetiva não é exclusividade da gestação de substituição, 

mas é a solução para aquele pai ou mãe que não participa com material genético 

para a constituição do embrião que resulta, posteriormente, na criança, guardando 

então relação com o tema pesquisado. Ainda, ao fazer menção à resolução do 

CFM21 e incluir no provimento a questão especial do registro de filhos havidos por 

técnicas de reprodução assistida, o CNJ acaba por reconhecer, indiretamente, a 

prática da gestação de substituição. 

                                                 
21 O provimento do CNJ menciona a resolução 2.121/2015 do CFM, porém ao tempo do provimento 
nº63/2017 do CNJ, que é de 20 de novembro de 2017, já havia outra resolução do CFM atualizando e 
revogando a anterior, a resolução 2.168/2017, cuja publicação se deu em 10 de novembro de 2017 
no Diário Oficial da União. O teor da nova resolução já foi apresentado anteriormente (vide página 59). 
Quanto à menção feita pelo CNJ à resolução de 2015, acredita-se que pela recenticidade e 
proximidade entre as dadas dos documentos produzidos pelos dois órgãos (CNJ e CFM), não foi 
possível fazer menção da resolução atualizada, mas isso não interfere na motivação em si, já que a 
nova resolução do CFM manteve o posicionamento quanto à gestação de substituição, apenas 
ampliando a possibilidade para pessoa solteira. 
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A Seção III do provimento nº 63/2017 do CNJ dispõe sobre a reprodução 

assistida, nos artigos 16 a 19. Especificamente sobre a gestação de substituição, o 

§1º do artigo 17 ressalta que “não constará do registro o nome da parturiente, 

informado na declaração de nascido vivo, devendo ser apresentado termo de 

compromisso firmado pela doadora temporária do útero, esclarecendo a questão da 

filiação” (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2017, p. 6, 7). 

A atenção do CNJ não é voltada a permitir ou não a gestação de substituição, 

até porque não caberia ao órgão tal incumbência, mas se preocupa em estabelecer 

parâmetros de atuação do Poder Judiciário Nacional e órgãos que estão sob sua 

fiscalização, como é o caso dos cartórios extrajudiciais de registro civil, onde os 

registros de nascimentos são realizados no Brasil. Ao que indica, a postura do CNJ é 

garantista e precavida, com vistas ao melhor interesse da criança. 
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4 REGIME JURÍDICO NORTE-AMERICANO ACERCA DA GESTAÇÃO DE 

SUBSTITUIÇÃO 

 

 

Apresenta-se, aqui, o panorama de reconhecimento da gestação de 

substituição nos Estados Unidos da América – EUA, com o objetivo de explicitar 

como a matéria tem sido tratada em uma outra ordem jurídica, tanto no campo 

legislativo quanto no campo jurisprudencial. A perspectiva comparada acontece para 

demonstrar que é possível evoluir e tratar o tema de forma diferenciada no Brasil, 

tomando-se como base a forma como é tratado nos EUA. 

A escolha dos EUA se deu por mais de um motivo. Primeiro, a discussão 

acerca do assunto naquele país encontra lugar até mesmo nos estados em que a 

prática da gestação de substituição não é permitida. Não se trata de omissão, trata-

se de discutir e permitir ou não permitir, de disciplinar juridicamente o assunto, o que 

se entende ser um avanço em relação ao modelo brasileiro. 

Segundo, porque, apesar de toda discussão existente nos EUA, ainda existe 

inconsistência sobre o tema em nível federal, um pouco em razão da forma como o 

Estado americano se organiza. Nesse quesito, é possível que a interação com o 

modelo brasileiro possa contribuir para formar um posicionamento coeso quanto ao 

tema. 

Inicialmente, destaca-se que os estados-membros americanos possuem certa 

independência legislativa em relação à União, em diversos assuntos, diferentemente 

do que ocorre no Brasil. A competência, no caso em estudo, é concorrente, e há 

grande diferença de tratamento entre os diversos estados americanos, tanto legal 

quando por meio de precedentes judiciais, esse último, com muita força, dada a 
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característica do sistema de justiça americano. 

É importante abordar o federalismo norte-americano, para entender a forma 

como será abordada a questão do reconhecimento jurídico da gestação de 

substituição nos EUA e, ao final, a comparação que será feita para alcançar seus 

objetivos, fazendo dois sistemas – O Brasileiro e o Estadunidense – interagirem no 

assunto. 

A primeira regra para entender o federalismo nos EUA é a premissa do 

compartilhamento do poder entre as diferentes esferas: municipal, estadual e federal; 

inclua-se nessa questão a autonomia dos indivíduos. A partir desse entendimento, é 

necessário entender que esse compartilhamento do poder se dá dentro de um 

marco jurídico que demanda e autoriza negociações entre o poder das partes e a 

autoridade central (SHUMWAY, 2013, p. 15). 

Em termos de regulação legislativa, a Constituição Federal e normas de 

âmbito nacional regem todos os estados, porém a maioria das normas que 

interferem diretamente na vida dos indivíduos são estabelecidas na esfera estadual. 

O país não possui, por exemplo, um código civil, que poderia uniformizar a 

legislação que regula as relações civis em nível nacional. Então, todas as normas 

ligadas à vida civil, desde nascimento, casamento, relações comerciais, e outras 

matérias, são prerrogativas da esfera estadual, o que gera uma grande variedade de 

normas e práticas jurídicas (SHUMWAY, 2013, p. 14). 

A décima emenda à constituição americana complementa e delimita melhor 

essa ideia de federalismo. Os estados e municípios submetem-se às normas 

federais, quando estas existem: 

The questions of when state and local governments may enforce their own 
laws and how much they can be required to accede to and even cooperate 
with federal law, have been central throughout the history of our country. 
One impetus for the drafting of the Constitution was to enhance the role the 
federal government had played under the Articles of Confederations. The 
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Constitution provides a general outline of the relative powers of the federal 
and state governments but not a blueprint for how those powers are to be 
allocated. The Supremacy Clause clearly states that federal laws consonant 
with the Constitution will be Supreme but the text of Article I, in its grant of 
powers to Congress and its limitation on the states, and the Tenth 
Amendment, reserving to “the states respectively or the people thereof” the 
powers not conferred on the federal government, do not provide any simple 
referent for deciding how far federal power may extend, or whether the 
states truly have spheres of autonomy the federal government may not 
invade (HERMAN, 2004, p.  1206, 1207).22 

 

Para entender o federalismo americano é preciso mais do que estudar suas 

leis, é preciso entender seus princípios e história. Conforme demonstrado, o 

funcionamento do sistema é questão central em toda história americana, fazendo 

com que não exista um sistema jurídico, mas vários, na medida em que cada 

estado-membro tenha seu aparato legal próprio, mantendo certa independência da 

esfera federal, somente se submetendo a ela quando houver disposição federal 

acerca da questão tratada pelo estado-membro. Susan Herman (2004, p. 1209) 

reforça que “the current law of federalism empowers state and local governments, 

but only within limits”23. 

O sistema americano, no entanto, possui uma regra essencial que o faz 

funcionar de forma que as diversas legislações dos estados coexistam, na medida 

em que há relações jurídicas que ultrapassam os limites de um estado-membro. A 

primeira seção do quarto artigo da Constituição dos Estados Unidos da América, 

                                                 
22 Em tradução livre para o português: As questões sobre quando os governos estaduais e locais 
podem fazer cumprir suas próprias leis e o quanto eles podem ser obrigados a aderir e até cooperar 
com a lei federal, têm sido centrais em toda a história de nosso país. Um impulso para a redação da 
Constituição foi melhorar o papel que o governo federal desempenhou sob os Artigos da 
Confederação. A Constituição fornece um esboço geral dos poderes relativos dos governos federal e 
estaduais, mas não um modelo de como esses poderes são alocados. A Cláusula de Supremacia 
declara limpidamente que as leis federais, em conformidade com a Constituição, serão supremas, 
mas o texto do Artigo 1º, em sua concessão de poderes ao Congresso e sua limitação aos estados, e 
à Décima Emenda, reservando-se “aos estados respectivamente ou ao povo deles”, os poderes não 
conferidos ao governo federal, não fornecem um referencial simples para decidir até que ponto o 
poder federal pode estender-se, ou se os estados realmente têm esferas de autonomia que o governo 
federal não pode invadir. 
23  Em tradução livre: A lei atual do federalismo capacita as autoridades estaduais e municipais 
governos, mas apenas dentro de limites. 
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comumente conhecida como cláusula de plena fé e crédito24, pressupõe que todo 

estado deve reconhecer e aceitar as legislações dos demais, reconhecendo a 

legalidade dos atos, documentos legais e procedimentos judiciais produzidos em 

outros estados (SHUMWAY, 2013, p. 14). 

Voltando-se para o objeto da pesquisa, o instituto da gestação de substituição 

nos Estados Unidos possui tratamento diferenciado em comparação com o Brasil, 

sendo essa uma das razões pelo interesse em utilizar o país como parâmetro de 

comparação. Antes de partir para a análise dos diferentes posicionamentos estatais 

sobre a gestação de substituição, importante verificar o posicionamento federal. 

Conforme apresentado no capítulo 2, a gestação de substituição é resultado 

da utilização de técnicas de reprodução assistida, sendo a fertilização in vitro a 

principal delas. Conforme ressalta Priyanka Shivakumar (2012, p. 205, 206), "the 

United States has no actual legislation regulating the IVF procedure itself. This 

laissez-faire approach gives doctors and patients complete control without any legal 

restrictions"25. Ou seja, assim como as técnicas de reprodução assistida, a gestação 

de substituição, por sua correlação, acaba também por não possuir a necessária 

regulação em sede de legislação federal: 

 

As with most areas of medical practice, IVF procedures are largely self-
regulated on a voluntary basis. The sole piece of legislation the federal 
government has enacted relating to the IVF procedure is the Fertility Clinic 
Success Rate and Certification Act of 1992 which requires all clinics to 
submit reports regarding their pregnancy success rates per IVF cycle 

(SHIVAKUMAR, 2012, p. 207, grifo nosso)26.  

                                                 
24 No original, em inglês, é disposição legal chamada de “Full Faith and Credit Clause”. 
25 Em tradução livre para o português: Os Estados Unidos não possuem legislação que regule o 
procedimento de fertilização in vitro. Essa abordagem do laissez-faire oferece a médicos e pacientes 
controle completo, sem restrições legais. 
26  Em tradução livre para o português: Como na maioria das áreas da prática médica, os 
procedimentos de fertilização in vitro são amplamente autorregulados de forma voluntária. A única 
parte da legislação que o governo federal promulgou em relação ao procedimento de fertilização in 
vitro é a Lei de Certificação e Taxa de Sucesso em Fertilidade de 1992, que exige que todas as 
clínicas enviem relatórios sobre suas taxas de sucesso na gravidez por ciclo de fertilização in vitro. 
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Em nível federal também é importante considerar o posicionamento 

jurisprudencial. O sistema de justiça americano é baseado na commom law, que 

naquele país é basicamente construído através dos precedentes judiciais. Sendo 

assim a Suprema Corte se ocupa de questões-chave, que possuem grande impacto 

sociojurídico no país. Acerca do direito de procriação, tema transversal à discussão 

central da pesquisa, Priyanka Shivakumar (2012, p. 214) comenta o posicionamento 

da corte: 

 

The Supreme Court has established the right to procreate as a fundamental 
right, as evidenced by the fact that states cannot compel a person to 
procreate nor can they obstruct a person’s ability to procreate. The cases 
dealing with the latter support the idea that access to IVF is a constitutionally 
protected right.27 

 

A posição da Suprema Corte poderia ser interpretada de forma extensiva à 

gestação de substituição, já que seria uma maneira de concretizar o direito à 

reprodução, porém como se verá mais adiante essa interpretação não é feita nesse 

sentido em alguns estados americanos. 

Outro ponto que é importante destacar e que se verá divergente quando 

analisado no âmbito dos estados-membros é a questão da autonomia para exercício 

do direito à reprodução. A Suprema Corte reforçou a ideia de que a autonomia 

individual se aplica de maneira neutra a homens e mulheres, independentemente de 

seu estado civil, concluindo que a fertilização in vitro é protegida pelo direito de 

procriar de um indivíduo (SHIVAKUMAR, 2012, p. 215). 

Na esfera federal, a gestação de substituição se mantém sem regulação 

legislativa, com alguns pronunciamentos pela Suprema Corte Americana, em temas 

                                                 
27 Em tradução livre para o português: A Suprema Corte estabeleceu o direito de procriar como um 
direito fundamental, como evidenciado pelo fato de que os estados não podem obrigar uma pessoa a 
procriar, nem podem obstruir a capacidade de uma pessoa de procriar. Os casos que lidam com este 
último apoiam a ideia de que o acesso à fertilização in vitro é um direito constitucionalmente protegido. 
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correlatos, ficando a questão para as leis estaduais e os posicionamentos das 

Cortes Estaduais, no que se refere a precedentes. 

Sobre a falta de legislação federal, Diane S. Hinson (2016, p. 42) afirma: 

 

There is no federal surrogacy law in the United States. Rather, the legal 
framework is established state by state. Sometimes, it is established by state 
statute; other times by published case law; and, most ofen, in the absence of 
either a state statute or published case law, by a presumption that surrogacy 
is legal.28 

 

Quando o assunto é gestação de substituição, há estados que proíbem a 

prática, alguns até mesmo criminalizam a conduta. Há ainda aqueles que possuem 

leis que a regulamentam, alguns limitando o uso a casais casados, outros a casais 

heterossexuais. Por fim, há aqueles estados em que não há legislação proibindo ou 

permitindo, ficando o assunto apenas a cargo do posicionamento jurisprudencial. 

Antes de tratar especificamente dos estados-membros e sua regulamentação, 

há que se ressaltar três situações jurídicas ligadas à gestação de substituição, 

quando realizada nos EUA. A primeira, acerca do contrato realizado entre os pais 

pretendentes e a mãe substituta, chamado de ‘surrogacy agreement’ 29 , o qual 

detalha a responsabilidade de ambos os pais pretendentes e da mulher que cede o 

útero substituto, assim como a cobertura das despesas e remuneração30 à substituta 

(SENSIBLESURROGACY, 2016?). Há estados que não admitem a legalidade 

desses contratos. 

A segunda questão é o chamado pre-birth order, também conhecido como 

                                                 
28 Em tradução livre para o português: Não há lei federal de gestação de substituição nos Estados 
Unidos. Pelo contrário, o quadro jurídico é estabelecido estado por estado. Às vezes, é estabelecido 
por estatuto estadual; outras vezes pela jurisprudência publicada; e, na maioria das vezes, na 
ausência de estatuto estadual ou jurisprudência publicada, pela presunção de que a gestação de 
substituição é legal. 
29 Alguns estados o nomeiam de gestational surrogacy agreement. 
30 No decorrer do capítulo ficará demonstrado que nem todos os estados americanos aceitam a 
gestação de substituição onerosa, aquela que remunera a cedente do útero, como se fosse uma 
prestação de serviço. 
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declaration of parentage, que é uma ordem judicial geralmente aplicada a partir do 

terceiro trimestre da gravidez para que o hospital conste o nome dos pais 

pretendentes no certificado de nascimento da criança, correspondente americano 

para o que no Brasil seria a certidão de nascido vivo, emitida pelo hospital. Nos 

estados onde o pre-birth order é aplicado, dificilmente colocam o nome da cedente 

do útero, substituta gestacional, no certificado de nascido vivo da criança, a menos 

que os pais pretendentes queiram (SENSIBLESURROGACY, 2016?). Ainda, nesses 

estados, a ordem judicial só tem validade após a criança nascer viva. 

A terceira questão é o chamado post-birth order, que tem lugar naqueles 

estados onde o pre-birth order não é aceito. Essa ordem judicial determina a 

paternidade da criança baseada no contrato31 entre os pais pretendentes e a mãe 

substituta, porém essa ordem somente é emitida após a criança nascer e ser 

entregue aos pais. A observação feita acerca dessa prática é que, tipicamente, o 

post-birth order oportuniza à substituta discutir os seus direitos de maternidade. Por 

essa razão, o post-birth order não é tão seguro quanto o pre-birth order 

(SENSIBLESURROGACY, 2016?). 

O uso do pre-birth order e do post-birth order é feito naqueles estados onde a 

gestação de substituição é permitida, seja através de regulamentação legal, seja por 

aplicação de precedentes judiciais. No entanto, não é possível escolher usar o pre-

birth  order ou o post-birth order, sua aplicação é imposta pelos estados e varia de 

estado para estado. Se fosse possível escolher, seguramente o pre-birth order seria 

sempre utilizado pelos pais pretendentes, por gerar mais segurança jurídica. 

Levando-se em conta os objetivos iniciais da pesquisa, principalmente a 

comparação dos dois sistemas legais, apresenta-se em linhas gerais o 

                                                 
31 Surrogacy agreement, como já explicado. 
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posicionamento de cada estado norte-americano acerca da gestação de substituição, 

separados em três grupos, os que possuem leis que aceitam a prática; os estados 

que não aceitam a prática e aqueles estados que não têm legislação que permite ou 

proíbe a gestação de substituição. Os subitens servirão para separar os três grupos 

de estados conforme se enquadrarem nos parâmetros estabelecidos. 

 

 

4.1 ESTADOS NORTE-AMERICANOS QUE RECONHECEM A GESTAÇÃO DE 

SUBSTITUIÇÃO 

 

 

A gestação de substituição, como já exposto, é legalmente tratada – ou não – 

de forma diferente em cada estado americano. Nesse tópico, encontram-se aqueles 

estados que permitem a gestação de substituição a pelo menos um dos grupos: 

todos os tipos de pretendentes; casais heterossexuais – casados ou não; casais 

homoafetivos – casados ou não; pessoas solteiras. Essa diferenciação existe e, na 

medida em que foi possível levantar esses dados na pesquisa, optou-se por agrupá-

los em um mesmo tópico, mas fazer menção à situação especial. 

O estado de Washington está entre os estados americanos mais permissivos 

quando o assunto é gestação de substituição. Washington já possuía legislação 

sobre o tema, porém em 1º de janeiro de 2019 entrou em vigor o capítulo 26.26A 

RCW32, fazendo emendas ao Uniform Parentage Act, que é a uniformização de 

legislação acerca da parentalidade. A emenda prevê os contratos com a cedente do 

útero e a emissão do pre-birth order desde que a gestação de substituição seja a 

                                                 
32 A gestação de substituição é tratada no artigo 26.26A.700 até o artigo 26.26A.785. 
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chamada gestational surrogacy (WASHINGTON, 2019). 

Se a gestação de substituição for realizada de forma que a cedente do útero 

possua ligação genética com a criança gerada33, somente é possível a emissão do 

post-birth order, quarenta e oito horas após o nascimento da criança, oportunizando 

a mãe que suportou a gestação rescindir o contrato gestacional, caso isso ocorra, a 

justiça se atentará ao melhor interesse da criança. Além disso, em Washington a 

gestação de substituição é permitida a casais civilmente casados ou não, seja hétero 

ou homoafetivo e pessoas solteiras (CREATIVEFAMILYCONNECTIONS, 2016). 

Seguindo a linha dos estados com abertura para a gestação de substituição, a 

Califórnia talvez seja, tradicionalmente, um dos estados americanos com maior 

abertura à gestação de substituição, com a prática sendo aceita há muitos anos. A 

seção 7960-7962 de 2013 da Lei Californiana de Direito de Família 34  é a mais 

recente que regulamenta a prática. Além disso, há dois casos famosos de 

precedentes judiciais antigos: Johnson v. Calvert, no ano de 1993 e Buzzanca v. 

Buzzanca no ano de 1998 (CREATIVEFAMILYCONNECTIONS, 2016). 

Na Califórnia, a gestação de substituição pode ter caráter comercial e está 

garantida a sua utilização para casais civilmente casados ou não, homoafetivos ou 

heteroafetivos e pessoas solteiras. A seção 7962(e) da Lei Californiana de Direito de 

Família estabelece que o pedido do pre-birth order pode ser feito no condado em 

que a criança possivelmente nascerá, no condado em que o pai ou a mãe 

pretendentes residem, no condado onde a gestante substituta reside, no condado 

                                                 
33 Conforme apresentado no capítulo dois, esse tipo de gestação de substituição é conhecido como 
traditional surrogacy, porém não é muito usual, havendo lugares que inclusive o proíbem. O Estado 
de Washington prevê em sua legislação a possibilidade desse tipo de gestação de substituição e a 
nomeia de genetic surrogacy, regulando seu contrato nos artigos 26.26A.760 a 26.26A.785, 
estabelecendo que os contratos desse tipo de gestação de substituição devem ser homologados 
judicialmente antes do início do tratamento de reprodução assistida. 
34 Termo em inglês: Califórnia Family Law. 
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onde o contrato de gestação de substituição foi realizado ou no condado onde os 

procedimentos médicos nos termos do contrato devem ser executados. A traditional 

surrogacy é possível na Califórnia, considerando que não há legislação que a proíba 

(CREATIVEFAMILYCONNECTIONS, 2016). 

No Estado de Nevada, a gestação de substituição é permitida pelo Nevada 

Revised Statutes35; o capítulo 126 estabelece sobre direitos de parentalidade, e o 

acordo de gestação de substituição está regulamentado no NRS 126.500-126.810. 

Esses artigos contêm definições de termos, desde a fase da reprodução assistida e 

as partes envolvidas, prevendo ainda os requisitos do contrato de gestação de 

substituição e relações de parentesco (NEVADA, 2013). 

O estado emite a pre-birth order e é possível aos diversos grupos de pais 

pretendentes que se utilizem da prática, tanto casais civilmente casados ou não, 

homoafetivos ou heteroafetivos e também pessoas solteiras. Quanto à traditional 

surrogacy, pela interpretação que se dá ao estatuto, não é possível a realização, 

levando-se em conta que o estatuto define a gestante substituta como uma mulher 

que não usa seus próprios óvulos (CREATIVEFAMILYCONNECTIONS, 2016). 

No Estado do Maine, desde 1º de julho de 2016 o Título 19A, que trata das 

relações domésticas, conta com a nova redação do Capítulo 61, que é a Lei de 

Parentalidade do Maine 36 . Por esse estatuto, a gestação de substituição é 

regulamentada, constando os requisitos do contrato de gestação de substituição, os 

requisitos para que mulheres se tornem mães substitutas e outras disposições 

encontradas entre o parágrafo 1831 e 1939 (MAINE, 2016). 

No estado, é possível que casais homoafetivos e heteroafetivos, civilmente 

casados ou não, assim como pessoas solteiras, valham-se da gestação de 

                                                 
35 Em tradução livre para o português: Estatutos Revisados de Nevada. 
36 O nome em inglês é Maine Parantage Act. 
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substituição para efetivar seu direito à reprodução. O pre-birth order é emitido pela 

justiça. A traditional surrogacy é permitida quando a gestante substituta celebra 

contrato com um membro de sua família, do contrário, somente se houver adoção da 

criança gerada, segundo o parágrafo 1931-E (MAINE, 2016). 

Da mesma maneira, no estado de Vermont, a gestação substituta é permitida 

pela Lei de Paterentalidade de Vermont37, em vigor desde 1º de julho de 2018. O 

pre-birth order é garantido pela justiça estadual, podendo se valer da técnica todos 

os interessados, sejam casais civilmente casados ou não, homo ou heteroafetivos e 

pessoas solteiras. 

A traditional surrogacy em Vermont é permitida, levando-se em conta que 

nenhum estatuto ou jurisprudência publicada a proíbe.No entanto, ela não é coberta 

pela nova lei de parentalidade e, por essa razão, os pais pretendentes terão que 

mover um processo de adoção, após o nascimento da criança 

(CREATIVEFAMILYCONNECTIONS, 2016). 

O estado de New Hampshire promoveu uma revisão em sua legislação sobre 

o tema, atualizando a regulamentação no ano de 2014, em vigor desde 21 de julho 

daquele ano. A gestação de substituição é regulamentada no capítulo 168-B do New 

Hampshire Revised Statutes garantindo a possibilidade de utilizar-se da técnica para 

casais civilmente casados ou não, homo ou heteroafetivos e pessoas solteiras (NEW 

HAMPSHIRE, 2014). O pre-birth order e emitido pela justiça estadual. O contrato de 

traditional surrogacy é permitido, porém não é possível emitir um pre-birth order para 

esses casos (CREATIVEFAMILYCONNECTIONS, 2016). 

No estado de Connecticut, a gestação de substituição pode ser utilizada por 

pessoas solteiras, casais civilmente casados ou não, seja homo ou heteroafetivos. O 

                                                 
37 O nome em inglês é Vermont Parentage Act. 
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pre-birth order é emitido pela justiça estadual, com base em um contrato de 

gestação de substituição celebrado entre a cedente do útero e a mulher, o homem 

ou os pais pretendentes. A seção 7-48a38  da Connecticut General Statutes39  foi 

alterada em 2018 para incluir a possibilidade da inclusão dos pais pretendentes – 

sejam pessoas solteiras, casadas ou não – na certidão de nascimento da criança, 

seja na emissão dela ou mesmo depois de emitida, devendo ser reemitida com o 

nome dos pais pretendentes, em ambos os casos, há a necessidade da ordem 

judicial, que poderá ser o pre-birth order, mais comum, ou o post-birth order, menos 

usual (CONNECTICUT, 2018). 

No estado, em passado recente, o Vital Records 40  havia se recusado a 

nomear um pai não biológico na certidão de nascimento. O caso41 foi parar na justiça 

e a Suprema Corte de Connecticut instruiu a Vital Records a cumprir as ordens 

judiciais para incluir o nome dos pais pretendentes na certidão, sendo que, pouco 

depois a própria legislação estadual regulamentou a exigência. A partir de então, a 

Vital Records de Connecticut passou a emitir certidões de nascimento constando 

qualquer pai nomeado em uma ordem judicial (CREATIVEFAMILYCONNECTIONS, 

                                                 
38  Na íntegra, em tradução livre para o português, a Sec. 7-48a. Apresentação da certidão de 
nascimento original. Acordo gestacional: substituição de certidão de nascimento. (a) Cada certidão de 
nascimento original deve ser registrada com o nome da mãe biológica registrada. (b) Se o nascimento 
estiver sujeito a um acordo gestacional, o Departamento de Saúde Pública criará uma certidão de 
nascimento substituta imediatamente após: (1) recebimento de uma cópia autenticada de uma ordem 
de um tribunal de jurisdição competente que aprova um acordo gestacional e emitir uma ordem de 
paternidade nos termos de tal acordo gestacional, se tal ordem for recebida pelo departamento após 
o nascimento da criança, ou (2) a apresentação de uma certidão de nascimento original, se tal ordem 
for recebida pelo departamento antes do nascimento da criança. O departamento deve preparar a 
substituição da certidão de nascimento para a criança nascida do contrato de acordo com essa ordem. 
A certidão de nascimento substituta deve incluir todas as informações necessárias de serem incluídas 
em uma certidão de nascimento deste estado na data do nascimento, exceto que o pai ou pais 
pretendidos nos termos do contrato gestacional devem ser nomeados como pai ou pais da criança. 
Quando uma cópia autenticada de uma certidão de nascimento for solicitada por uma parte 
qualificada, conforme previsto na seção 7-51, para a qual uma certidão de nascimento substituta foi 
criada de acordo com esta subseção, deverá ser fornecida uma cópia da certidão de nascimento 
substituta. O departamento selará a certidão de nascimento original de acordo com as disposições da 
subseção (c) da seção 19a-42. 
39 Estatuto Geral de Connecticut. 
40 Responsável pelos registros de nascimento. 
41 Caso Raftopol v. Ramey, 12A.3d783 (2011). 
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2016). 

O Estado de New Jersey, desde 30 de maio de 2018, possui legislação42 

regulamentando os contratos de gestação substituta, prevendo acordos envolvendo 

gestantes substitutas e casais civilmente casados ou não, homo ou heteroafetivos, 

assim como pessoas solteiras, com a possibilidade de emissão de pre-birth order 

sob certas condições. No caso de casais não casados, é necessário um estudo 

social na residência deles e a verificação de antecedentes. Se o casal é casado e a 

parte que não possui relação genética com a criança fizer adoção, não é necessário 

estudo social, apenas a verificação dos antecedentes. 

(CREATIVEFAMILYCONNECTIONS, 2016). 

A lei que regulamenta os contratos de gestação de substituição de New 

Jersey exclui a possibilidade da traditional surrogacy. Segundo a jurisprudência43, a 

gestação de substituição tradicional é permitida no estado se for altruísta e não pode 

haver um contrato ou pacto pre nascimento para entregar a criança. Os pais 

pretendentes devem esperar até depois do parto para entrarem com pedido de 

adoção (CREATIVEFAMILYCONNECTIONS, 2016). 

Ainda na costa leste, o Estado de Delaware, através do Código Delaware, no 

Título 13, Capítulo 844, regulamenta a gestação de substituição, definindo que, uma 

vez cumpridos os requisitos ali especificados, a mãe substituta não possui 

parentesco com a criança nascida a partir de um contrato de gestação de 

substituição (DELAWARE, 2013). Interessante notar a preocupação do legislador em 

                                                 
42 A lei chama-se New Jersey Gestational Carrier Agreement Act. 
43 O estado de New Jersey foi palco do famoso caso Baby M, a primeira decisão de gestação de 
substituição realizada na forma de traditional surrogacy. O bebê nasceu em 1986 e a gestante 
substituta, cujo material genético foi utilizado para criar o embrião, se recusou a entregar a criança 
para o casal que a contratou. O material genético do marido havia sido utilizado. O caso foi julgado 
definitivamente pela Suprema Corte de New Jersey em 1988, invalidando o contrato de gestação de 
substituição em casos de traditional surrogacy e o precedente ainda não foi superado. 
44 O §8-801 informa que aquele subcapítulo pode ser citado como Gestational Carrier Agreement Act. 
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especificar no §8-802 (a) o escopo e finalidade da legislação: 

 

The purpose of this subchapter is to establish consistent standards and 
procedural safeguards for the protection of all parties to a gestational carrier 
agreement in this State and to confirm the legal status of children born as a 
result of these agreements. These standards and safeguards are meant to 
facilitate the use of this type of reproductive agreement in accordance with 
the public policy of this State (DELAWARE, 2013).45 

 

Percebe-se que o legislador incluiu a gestação de substituição e o direito de 

reprodução entre as políticas públicas do Estado, regulamentando as possibilidades 

para que o direito seja garantido e exercido nos diversos sentidos, inclusive 

processualmente falando. 

Quanto às pessoas que podem fazer uso da gestação de substituição em 

Delaware, incluem-se as solteiras, casais civilmente casados ou não, hétero ou 

homoafetivos, podendo ser emitido o pre-birth order, que passa a valer quando do 

nascimento da criança. Em relação à traditional surrogacy, a lei não é clara, pois o 

Código Delaware não a reconhece expressamente e não há precedentes judiciais 

conhecidos nesse sentido, dificultando saber se a justiça reconheceria a legalidade 

(CREATIVEFAMILYCONNECTIONS, 2016). 

O District of Columbia permite a gestação substituta através de uma emenda 

ao Código Oficial do Distrito de Columbia, chamada de DC Law 21-0255, de abril de 

2017. Nesse estado, é possível a emissão de pre-birth order, porém, assim como 

nos demais estados onde há essa possibilidade, a ordem só se torna efetiva a partir 

do nascimento da criança com vida. Pessoas solteiras, casais civilmente casados ou 

não, hétero ou homoafetivos, podem se valer da gestação de substituição. Quanto à 

                                                 
45  Em tradução livre para o português: A finalidade deste subcapítulo é estabelecer padrões 
consistentes e salvaguardas processuais para a proteção de todas as partes de um contrato de 
gestação de substituição nesse Estado e confirmar o status legal das crianças nascidas como 
resultado desses acordos. Essas normas e salvaguardas destinam-se a facilitar o uso deste tipo de 
acordo reprodutivo, de acordo com as políticas públicas deste Estado. 
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traditional surrogacy, o novo estatuto permite a prática, porém para ela é necessário 

um post-birth order, já que o estatuto prevê que nesses casos uma ordem não será 

emitida pelo tribunal antes de 48 horas do nascimento da criança (DISTRICT OF 

COLUMBIA, 2017). 

O estado de Utah permite a gestação de substituição desde 2008 46 . A 

permissão, por sua vez, é limitada a pretendentes casados, sejam homoafetivos ou 

heteroafetivos. Sendo assim, casais que não sejam civilmente casados e pessoas 

solteiras não podem utilizar a gestação de substituição para reprodução. De acordo 

com o estatuto, os pais pretendentes devem procurar a justiça para validar o 

contrato de gestação de substituição antes do nascimento da criança. A partir disso, 

o tribunal ordena à Vital Records que emita a certidão com os nomes dos pais 

pretendentes, ou seja, o pre-birth order (UTAH, 2008). 

No que se refere à traditional surrogacy em Utah, a lei anteriormente citada 

exclui explicitamente do rol de abrangência essa forma de realização da gestação de 

substituição, não a proibindo. Nesses casos, o comum é concluir que, se a lei não 

proíbe, então é permitida a utilização. 

Em North Dakota, a gestação de substituição é permitida pela legislação 

estatual, de forma bastante clara47. A lei afirma que uma criança nascida de uma 

gestante substituta é filha dos pais pretendentes para todos os fins. A reprodução 

assistida nesses casos, deve ser feita utilizando o óvulo e esperma dos pais 

pretendentes. Se houver participação do material genético da mulher que for a 

gestante substituta, ou seja, realizada a traditional surrogacy, a lei também indica 

com clareza48  que o contrato é nulo e a mulher que gerou a criança é a mãe 

                                                 
46 Disposição legal: Utah Code Ann. § 78B-15-801. 
47 Em inglês: North Dakota Century Code, Chapter 14-18. 
48 §14-18-05. 
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(NORTH DAKOTA). 

De qualquer maneira, é possível utilizar parte do material genético, ou o 

esperma ou o óvulo, de doadores externos, possibilitando então que casais 

civilmente casados, homo ou heteroafetivos e pessoas solteiras possam utilizar a 

gestação de substituição, obtendo, inclusive, o pre-birth order (NORTH DAKOTA). 

Juntando-se ao rol dos estados que permitem a gestação de substituição, o 

Texas possui legislação49 bastante abrangente que regulamenta a referida prática. A 

lei se refere o tempo todo a casados, porém não há proibição a pessoas solteiras. É 

necessário que os pais pretendentes e a gestante substituta façam um contrato que 

regule a relação jurídica, constando, dentre as cláusulas, algumas exigências 

especificadas pela lei. O contrato deve ser validado por um tribunal antes do 

nascimento da criança, que emitirá o pre-birth order (TEXAS, 2003). 

Sendo assim, é certo que casais civilmente casados, sejam homoafetivos ou 

heteroafetivos, poderão usar da gestação de substituição. Para casais não casados 

e pessoas solteiras, há entendimento de que é possível apresentar a petição e 

submeter o contrato ao judiciário, que decidirá os casos individualmente, levando-se 

em conta que não há proibição legal. A gestação de substituição tradicional é tratada 

como adoção no Estado do Texas (CREATIVEFAMILYCONNECTIONS, 2016). 

No estado de Iowa a lei não é tão clara. Por entendimento, há permissão 

implícita. Em primeiro lugar, o Código de Iowa exclui da abrangência da lei os 

contratos de gestação de substituição50, já que proíbe a compra ou venda de um 

indivíduo. Depois, a Seção 641-99.15 do Código Administrativo de Iowa51 descreve 

as etapas precisas que a Vital Records deve seguir para emitir certidões de 

                                                 
49 Em inglês: Texas Family Code §160-751 to §160-763. 
50 Está previsto no Iowa Code, §710.11. 
51 Em inglês: Iowa Administrative Code. 
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nascimento para crianças nascidas de gestantes substitutas. 

Em análise conjunta, depreende-se ser possível a gestação de substituição, 

com regulação legislativa. De forma complementar, para que não fique dúvida sobre 

a possibilidade, a Suprema Corte de Iowa decidiu52 em 16 de fevereiro de 2018 que 

os contratos de gestação de substituição são aplicáveis e não violam a política 

pública, os direitos constitucionais da gestante substituta ou da criança. De forma 

sensível, o Tribunal considerou que os contratos de gestação de substituição estão 

de acordo com o Código Iowa §710.11 e o Código Administrativo de Iowa, Seção 

641-99.15 (CREATIVEFAMILYCONNECTIONS, 2016). 

Quanto à obtenção do pre-birth order, há diferentes considerações que 

dependem do material genético utilizado. Para o casal heteroafetivo civilmente 

casado, ou não, usando óvulo e esperma próprios, apenas o pai pretendente pode 

obter o pre-birth order, o que vai exigir um processo em duas etapas, sendo que a 

mãe pretendente pode obter uma post-birth order que estabelecerá sua 

parentalidade, solicitando a alteração da certidão de nascimento da criança 

(CREATIVEFAMILYCONNECTIONS, 2016). 

Se o material genético pertencer a somente um dos pais pretendentes, o 

procedimento é o mesmo para obter o pre-birth order; o que não participou com o 

material genético deve fazer um processo de adoção para estabelecer a 

parentalidade. O mesmo acontece com casais homoafetivos casados ou não, pois 

nesse caso, somente um dos dois fornece material genético, devendo o outro fazer o 

processo de adoção para estabelecer a parentalidade. No caso de pessoal solteira, 

usando o próprio óvulo ou esperma, é possível uma pre-birth order, mas geralmente 

também se exige o post-birth order (CREATIVEFAMILYCONNECTIONS, 2016). 

                                                 
52 O caso é o P.M. & CM. v. T.DB. & D.B., nº17-0376. 
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Ressalte-se que mesmo com as possibilidades de emissão do pre-birth order, 

em nenhum dos casos, ambos os pais pretendentes são nomeados na certidão de 

nascimento da criança através do pre-birth order. Ainda no Estado de Iowa, no que 

se refere a traditional surrogacy, a prática foi descriminalizada pelo Código Iowa 

§710.11, sendo necessário um contrato de gestação de substituição. 

Em Illinois a Lei da Gestação de Substituição53 permite a prática. Naquele 

estado, a legislação dispensa a fase judicial para obtenção de pre-birth order ou 

post-birth order, permitindo aos pais pretendentes que procurem a Vital Records 

diretamente para obter a certidão de nascimento, desde que atendidas todas as 

exigências legais e todos os documentos arquivados no Departamento de Saúde 

Pública de Illinois e no hospital onde a criança nascerá, antes do nascimento. Se 

não for feito esse procedimento, deve ser buscada uma post-birth order (ILLINOIS, 

2005). 

No que se refere à burocracia, Illinois talvez seja um dos estados menos 

burocráticos, ao dispensar a fase processual para obter a homologação do contrato 

de gestação de substituição e consequente determinação de inclusão dos pais 

pretendentes na certidão de nascimento da criança. Diante dessa simplificação 

legislativa, não é surpresa que no estado possam se valer da técnica quaisquer 

pessoas, sejam civilmente casadas ou solteiras, homoafetivas ou heteroafetivas. 

A traditional surrogacy em Illinois é permitida por dedução, levando-se em 

conta que o estatuto que trata do assunto não a proíbe e não há precedente judicial 

acerca do tema. Na prática, a traditional surrogacy em Illinois é tratada como adoção. 

Como a gestante substituta é a mãe genética da criança, a lei prevê que ela não 

pode renunciar a seus direitos de maternidade antes de 72 horas após o nascimento 

                                                 
53 Em inglês: Gestacional Surrogacy Act. (750 ILCS 47/1 – 45/75). 
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da criança (CREATIVEFAMILYCONNECTIONS, 2016). 

No estado da Virgínia, a gestação de substituição é permitida pelo Estatuto de 

Reprodução Assistida da Virgínia, constante do Código da Virgínia54. A lei prevê que 

os pais pretendentes devem ser um casal civilmente casado, homo ou heteroafetivo, 

ou pessoa solteira, e cumprir determinadas regras, incluindo estudos sociais. A 

remuneração da gestante substituta é limitada às despesas médicas, com a 

gestação em si, e ela não pode consentir sobre a criança e a substituição em até 

três dias após o nascimento (VIRGINIA). Sendo assim, não são emitidas pre-birth 

orders. 

A certidão de nascimento da criança também não é emitida com o nome dos 

pais pretendentes em qualquer caso. Se for casal heteroafetivo civilmente casado 

usando material genético de ambos ou de um dos pais pretendentes, se for casal 

homoafetivo casado usando parte do material genético de terceiro, se for pessoa 

solteira usando seu material genético e de doador, para formar o embrião, é possível 

a inclusão dos pais pretendentes na certidão de nascimento. Há ainda uma situação 

especial, se o casal for heteroafetivo e não for casado, usando o material genético 

de ambos, é possível incluir os seus nomes na certidão de nascimento da criança 

através de uma post-birth order. A traditional surrogacy é permitida pela legislação, 

desde que atendidos os requisitos previstos pela lei (VIRGINIA). 

A gestação de substituição no estado do Arkansas é permitida pelo Código do 

Arkansas, §9º-10-201, tanto para casais civilmente casados, homo ou heteroafetivos, 

quando para pessoas solteiras, mas há restrições. O estatuto também especifica 

que a Vital Records deve inicialmente constar o nome da mãe substituta e 

posteriormente emendar a certidão e constar o nome dos pais pretendentes no lugar, 

                                                 
54 Em inglês: Code of Virginia , Title 20, Chapter 9, §20-156 a §20-165. 
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no caso de serem casados. Há ainda uma decisão da Suprema Corte do Arkansas55, 

de 2017, que estabeleceu que é inconstitucional a prática de nomear os pais na 

certidão de nascimento somente se o casal for heteroafetivo 

(CREATIVEFAMILYCONNECTIONS, 2016). 

A emissão do pre-birth order é possível, mas a inclusão de ambos os pais 

pretendentes no documento depende do estado civil. Casais hétero e homoafetivos 

civilmente casados e pessoas solteiras garantem a inclusão de seus nomes no pre-

birth order. Casais que não sejam casados, independentemente da orientação 

sexual, somente garantem o nome do pretendente com identidade genética com a 

criança gestada; o outro deve mover um processo de adoção fora do estado do 

Arkansas, o que acaba sendo um procedimento trabalhoso para estas pessoas. A 

gestação tradicional é permitida, na medida em que não há proibição. 

A Florida permite a gestação de substituição através de regulação legislativa 

para aqueles que se enquadram nas situações previstas pela lei 56 . Somente 

pessoas casadas, seja hétero ou homoafetivos, podem se valer da gestação de 

substituição. Da mesma forma, para que os pais pretendentes possam ter o nome 

incluído na certidão de nascimento, é necessário que seja usado o material genético 

de um dos pais, do contrário, somente através de uma ordem judicial de adoção 

(FLORIDA, 2014). 

Na Florida, é necessário o estabelecimento de um contrato de gestação de 

substituição entre os pais pretendentes e a gestante substituta, porém o contrato 

somente pode prever cobertura das despesas ocorridas antes, durante e depois da 

gravidez, em decorrência direta desta, ou seja, a gestação de substituição 

considerada altruística (FLORIDA, 2014). 

                                                 
55 Caso Pavan v. Smith, 137 S. Ct. 2075 (2017). 
56 No original, em inglês: 2014 Florida Statutes, Title XLIII, Chapter 742, Section 15. 
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A traditional surrogacy na Florida é permitida57, porém regulamentada pela lei 

da adoção, o que pressupõe que não pode haver pagamento à gestante substituta e 

que os pais pretendidos deverão mover um processo de adoção, sendo possível a 

utilização da técnica a qualquer pessoa (FLORIDA, 2014). 

O estado de West Virginia permite a gestação de substituição. O Código de 

West Virginia prevê no Capítulo 61, artigo 2º58, crimes ligados à compra e venda de 

crianças, excetuando desse tipo de crime os contratos de gestação substituta. A lei 

ressalta que não se inclui no rol de crimes as “taxas e despesas incluídas em 

qualquer contrato em que uma mulher concorda em se tornar uma mãe substituta” 

(WEST VIRGINIA). A forma altruística, então, é o modelo adotado pelo estado. 

A emissão do pre-birth order é possível aos casais civilmente casados, hétero 

ou homoafetivos, e a pessoas solteiras. Aos casais não casados heteroafetivos, 

mesmo aqueles que usarem o seu material genético por completo, ou seja, o 

esperma e óvulo pertencendo ao casal pretendente, a lei não é clara. No caso de 

casais homoafetivos, somente se forem casados. A traditional surrogacy goza de 

presunção de possibilidade, levando-se em conta que não é proibida (WEST 

VIRGINIA). 

O Estado de Louisiana regula a gestação de substituição com uma lei que 

está em vigor desde 1º de agosto de 201659. Dos estados apresentados até agora, 

esse é o mais restritivo. A gestação de substituição está disponível apenas para 

casais heteroafetivos casados e que utilizem seu próprio material genético – óvulo e 

espermatozoide – para criar o embrião; além disso a lei impõe requisitos onerosos, o 

que acaba desestimulando a prática. A mesma lei também prevê que, se não forem 

                                                 
57 Legislação: Ch.63.213 FL Stat. 
58 No original: W. VA Code §61-2-14h(e)(3). 
59 No original: Louisiana HB1102[MM1]. 
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atendidos os requisitos impostos, a pessoa estará sujeita a implicações civis e 

criminais, assim como aquelas que não se enquadrem no requisito principal: casal 

heteroafetivo civilmente casado (CREATIVEFAMILYCONNECTIONS, 2016). 

O pre-birth order é emitido para os casos de gestação de substituição 

permitidos pela lei. A traditional surrogacy é proibido 60 , os contratos são 

considerados nulos e contrários às políticas públicas do estado 

(CREATIVEFAMILYCONNECTIONS, 2016). 

O estado de Oklahoma regulamenta a gestação de substituição, com a mais 

recente legislação encontrada sobre o tema, entre os estados americanos. A lei, de 

09 de abril de 2019, aprovada pelo governador do estado em 25 de maio de 2019, 

entrou em vigor em 01 de novembro de 2019. A primeira seção específica que a lei 

deve ser conhecida como “Oklahoma Gestational Agreement Act”61(OKLAHOMA, 

2019). A Seção 2, explica o propósito da lei: 

 

It is the policy of the State of Oklahoma to allow private parties to enter into 
gestational agreements in order to help facilitate the birth of children to 
parents who are not otherwise able to conceive or carry them, to allow the 
gestational carriers of such children to be properly compensated for 
providing this important and selfless undertaking and to provide a 
mechanism to ensure that gestational agreements will be enforced and that 
the expectations of the parties to gestational agreements will be protected 
(OKLAHOMA, 2019).62 

 

Como é possível perceber, a lei reforça a preocupação do estado com 

aquelas pessoas que não podem ter filhos pelos métodos normais/naturais e 

                                                 
60 Legislação: La. Rev. Stat. § 9: 2713. 
61  Em tradução livre para o português: Ato de disposições acerca de contratos de gestação de 
substituição do estado de Oklahoma. 
62 Em tradução livre para o português: É a política do Estado de Oklahoma permitir que partes 
privadas celebrem contratos de gestação de substituição para facilitar o nascimento de filhos de pais 
que não são de outra forma capaz de concebê-los ou carregá-los, para permitir que as gestantes 
substitutas dessas crianças sejam devidamente compensadas por fornecer esse empreendimento 
importante e altruísta e por fornecer um mecanismo para garantir que os contratos de gestação de 
substituição sejam cumpridos e que as expectativas das partes nos contratos serão protegidos. 
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reconhece a elas o direito à reprodução. Além da preocupação com a criança gerada, 

a gestante substituta e a validade e exequibilidade do contrato. 

A continuidade, nas seções seguintes, o legislador preocupa-se em definir 

termos e requisitos do contrato, bem como quem pode utilizá-lo. Em Oklahoma, a lei 

limitou os contratos de gestação a casais casados e pessoas solteiras, todos 

devendo ser americanos, independentemente da orientação sexual. Além disso, o 

contrato pode ser oneroso e deve ser validado por um tribunal (OKLAHOMA, 2019). 

 

 

4.2 ESTADOS NORTE-AMERICANOS QUE NÃO RECONHECEM A GESTAÇÃO 

DE SUBSTITUIÇÃO 

 

 

Observa-se que há estados onde a legislação existe, então, de alguma 

maneira, há regulação legislativa, no entanto, a regulação, nesse caso, é no sentido 

de não aceitar a prática da gestação de substituição. Seja o não reconhecimento 

cível, seja até mesmo a proibição da prática. São poucos os estados, mas é 

interessante o posicionamento de alguns, inclusive criminalizando a conduta. O fato 

de haver regulação demonstra que não houve omissão por parte do Estado. No 

aspecto da discussão legislativa e consequente regulação, em comparação com o 

modelo brasileiro, pode ser considerado avanço. 

O Estado de Michigan possui a lei de Substituição Parental63, a qual torna os 

contratos de gestação de substituição nulos e inexequíveis, sendo contrários à 

política pública. Além disso, os contratos de gestação de substituição remunerada 

                                                 
63 Em inglês: Surrogate Parenting Act. 
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estão sujeitos a implicações criminais (MICHIGAN, 1988). Mesmo assim, não é de 

todo impossível que uma corte judicial emita um pre-birth order, no caso de uma 

gestação de substituição altruística realizada por motivo de compaixão, sendo os 

pais casados e o material genético utilizado for de um dos pais pretendentes, 

devendo as partes se fazerem representar de forma independente. A legislação não 

diferencia a gestação de substituição genética e a tradicional. 

No estado de New York, a Seção 8-122 do Código de Nova York declara que 

os contratos de gestação de substituição são contrários à política pública, nulos e 

inexequíveis. Além disso, a contratação remunerada de gestantes substitutas é ilegal 

e a violação está sujeita a multa (CREATIVEFAMILYCONNECTIONS, 2016). 

A gestante substituta, mesmo sem contrato entre as partes, pode receber 

apenas os pagamentos e reembolsos permitidos nos mesmos casos de adoções, 

que incluem despesas médicas e hospitalares diretamente relacionadas à gravidez e 

gastos pessoais para subsistência por sessenta dias antes e trinta dias após o parto. 

O desrespeito da disposição legal em relação à gratuidade pode ter implicações 

criminais. Importante ressaltar que o acordo gratuito não é proibido, mas é apenas 

uma declaração de intenções, como um pacto, e não é juridicamente vinculativo, 

possuindo a gestante status parental em relação à criança gerada 

(CREATIVEFAMILYCONNECTIONS, 2016). 

O Estado do Arizona proíbe os contratos de gestação de substituição. O 

Estatuto Revisto do Arizona64, capítulo §25-218, declara que nenhuma pessoa pode 

participar ou auxiliar na criação de um contrato de substituição. Os contratos são 

inexequíveis, porém a gestação de substituição contínua sendo praticada, 

principalmente fundamentada em precedentes judiciais, inclusive com pre-birth 

                                                 
64 Em inglês: Arizona Revised Statute §25-218. 



93 
 

orders sendo expedidas pelos tribunais, porém somente para pais pretendentes que 

possuam identidade genética com a criança (CREATIVEFAMILYCONNECTIONS, 

2016). 

A legislação65 no estado de Nebraska define que um contrato de gestação de 

substituição oneroso é nulo e inexequível, sendo que o pai biológico da criança que 

nascer oriunda desse contrato terá todos os direitos e obrigações impostos por lei 

com relação a essa criança. Os pre-birth orders não são emitidos, mas as pessoas 

que se utilizam da gestação de substituição altruística estão conseguindo post-birth 

orders para terem seus nomes incluídos nas certidões de nascimento 

(CREATIVEFAMILYCONNECTIONS, 2016). Nesse caso, o direito é reconhecido 

depois do nascimento da criança, pela via judicial. 

De modo semelhante aos demais estados que condenam a gestação de 

substituição, o estado de Indiana prevê em sua legislação66 que os contratos são 

considerados como contrários à política pública, tornando-os nulos e inexequíveis 

(INDIANA, 1997). Isso não quer dizer que a conduta seja crime ou que tenha 

implicações criminais, como ocorre no estado de New York. 

Por essa razão, é possível identificar que os tribunais locais têm concedido 

pre-birth orders quando há identidade genética de um dos pais pretendentes com a 

criança gestada (CREATIVEFAMILYCONNECTIONS, 2016). Mais uma vez, o 

reconhecimento do direito se dando pela via judicial. 

 

 

                                                 
65 No original: R. R. S. Neb. 25-21, 200(2007). 
66 Conforme consta na legislação: IC 31-20-1-1 



94 
 

4.3 ESTADOS NORTE-AMERICANOS QUE NÃO POSSUEM REGULAÇÃO 

LEGISLATIVA PROIBINDO OU PERMITINDO A GESTAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO 

 

 

Nesse tópico foram agrupados aqueles estados que, em sua maioria não 

possuem nenhuma legislação acerca do tema. Alguns, por sua vez, em que pese 

possuírem alguma disposição legal acerca da gestação de substituição, não a 

permitem ou proíbem, apenas a definem ou fazem menção à técnica, admitindo a 

existência, mas sem regulamentá-la. A predominância, quando não há legislação, é 

pelo posicionamento judicial, que costuma permitir a gestação de substituição por 

meio de precedentes, característica marcante nos EUA. 

A legislação67 do Estado do Tennessee não proíbe ou permite contratos de 

gestação de substituição. Pelo contrário, o estatuto define simplesmente a sub-

rogação: 

 

The union of the wife's egg and the husband's sperm, which are then placed 
in another woman, who carries the fetus to term and who, pursuant to a 
contract, then relinquishes all parental rights to the child to the biological 
parents pursuant to the terms of the contract (TENNESSEE, 2018).68 

 

E o legislador finaliza no item 50-C ressaltando que “nothing in this 

subdivision (50) shall be construed to expressly authorize the surrogate birth process 

in Tennessee unless otherwise approved by the courts or the general assembly” 

(TENNESSEE, 2018) 69 . Como é possível perceber, o legislador reconhece a 

                                                 
67 No original: Tenn. Code Ann. §36-1-102(50). 
68 Em tradução livre para o português: Item (50-A-I): a união do óvulo da mulher e do esperma do 
marido, que são então colocados em outra mulher, que leva o feto até o fim e que, de acordo com um 
contrato, renuncia a todos os direitos parentais da criança aos pais biológicos de acordo com os 
termos do contrato.  
69  Em tradução livre para o português: “nada nesta subdivisão (50) deve ser interpretado para 
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existência, mas não regulamenta o tema. 

A jurisprudência no Tennessee tem concluído pelo princípio do melhor 

interesse da criança e que a gestante substituta é a mãe legal da criança, a não ser 

que o material genético utilizado seja de ambos os pais pretendentes, ocasião em 

que é possível conseguir até mesmo um pre-birth order. O melhor interesse da 

criança é o entendimento que também prevalece em casos de traditional surrogacy 

(CREATIVEFAMILYCONNECTIONS, 2016). 

Considerada rara no Estado do Wyoming, a gestação de substituição é citada 

pela lei daquele estado 70 , que ressalta que o estatuto não está proibindo ou 

permitindo a prática, apesar de haver um extenso artigo 71  na lei tratando da 

reprodução assistida (WYOMING, 2018). 

Segundo o site creativefamilyconnection.com (2016) não há informações 

sobre pedidos de pre-birth order ou post-birth order ligados à gestação de 

substituição, para definição da parentalidade. O que se tem informação é de um 

caso em que a Vital Records honrou um pre-birth order oriundo do estado de 

residência dos pais pretendentes, os pais eram um casal heteroafetivo casado. 

Com uma redação bastante semelhante, a legislação72 encontrada no Estado 

de New Mexico também se limita a prever que não há proibição ou permissão para a 

gestação de substituição (NEW MEXICO, 2009). Em relação à possibilidade, a 

jurisprudência tem mostrado que é possível a prática, com o pre-birth order sendo 

emitido pelas cortes locais. Quanto à traditional surrogacy, o entendimento é que 

qualquer pagamento à gestante substituta deve ser feito dentro dos limites da lei de 

                                                                                                                                                         
autorizar expressamente o processo de gestação de substituição no Tennessee, a menos que seja 
aprovado de outra forma pelos tribunais ou pela assembleia geral.” 
70 No original: WY Stat. §14-2-403(d). 
71 No original: WY Stat. §14-2-901. 
72 No original: N. M. Stat, Ann. §40-11A-801. 
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adoção, e não há certeza quanto à guarda da criança 

(CREATIVEFAMILYCONNECTIONS, 2016). 

O Estado do Missouri, por sua vez, segue a antiga Uniform Parentage Act - 

UPA 73 , acerca da inseminação artificial. Ou seja, não há regulamentação legal 

específica sobre a gestação de substituição. A lei permite que uma petição seja 

apresentada antes do nascimento, mas exige que qualquer ordem judicial espere até 

depois do nascimento para ter efeito, nesse caso, a emissão, quando ocorre, é do 

post-birth order (CREATIVEFAMILYCONNECTIONS, 2016). 

Em Rhode Island, não há lei ou jurisprudência proibindo a prática da gestação 

de substituição, bem como a lei não se manifesta acerca de regulamentá-la. A 

técnica é utilizada com fundamento em decisões judiciais, que são oriundas de 

petições feitas ao juiz chefe do Tribunal de Família em Providence. Nesse caso, 

mesmo não havendo regulação legal, há maior previsibilidade, uma vez que as 

decisões judiciais costumam ser uniformes dadas as características do sistema de 

precedentes americano (CREATIVEFAMILYCONNECTIONS, 2016). 

O estado de Idaho não possui legislação proibindo ou permitindo a prática da 

gestação de substituição, um precedente judicial de junho de 2016 confirmou que 

um genitor não genético deve adotar a criança para ser reconhecido como pai ou 

mãe legal da criança (CREATIVEFAMILYCONNECTIONS, 2016). Sendo assim, é 

possível concluir que a gestação de substituição no estado encontra sérias 

limitações, não sendo possível utilizar material genético de terceiros, como doadores 

de óvulo ou esperma. Assim, somente casais heteroafetivos, usando seu próprio 

material genético pode se valer da gestação de substituição, do contrário é 

necessário fazer um processo de adoção. No estado o que prevalece, em qualquer 

                                                 
73  Em tradução livre para o português significa o ato de uniformização de legislação acerca da 
parentalidade. 
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caso, é a emissão de um post-birth order para definição da parentalidade. 

Os contratos de gestação de substituição foram reconhecidos válidos e 

exequíveis no Estado do Wisconsin através de precedentes judiciais, a menos que 

sejam contrários ao melhor interesse da criança, ou seja, não há regulamentação 

legal, mas é possível se valer da gestação de substituição. A prática é permitida por 

decisão da Suprema Corte de Wisconsin, que possui precedente de 2013 no caso 

Rosecky v. Schissel, acerca da paternidade de F. T. R (SUPREME COURT OF 

WISCONSIN, 2013). A parentalidade é inicialmente reconhecida através do pre-birth 

order, que é emitido na maioria das cortes locais. 

Da mesma forma, no estado de Ohio a gestação de substituição não possui 

previsão e regulamentação legislativa, mas há jurisprudência publicada acerca do 

tema. No caso J.F. v. D.B., de 2007, a Suprema Corte de Ohio confirmou que a 

gestação de substituição não é contrária à política pública (SUPREME COURT OF 

OHIO, 2007). É possível, então, aos diferentes grupos pretendentes a utilização da 

gestação de substituição. O site creativefamilyconnections.com resalta que as cortes 

locais variam quanto à emissão da ordem de parentalidade, algumas emitem pre-

birth order, outras post-birth order (2016). 

A Pennsylvania, por sua vez, não possui lei ou jurisprudência publicada que 

proíbam a gestação de substituição. A Corte Superior da Pennsylvania julgou o caso 

J.F. v. D.B., de 2006, derrubando as decisões de um tribunal de julgamento inicial74 

que havia decidido que um contrato de substituição era contrário à política pública e 

que a mãe substituta era a mãe de direito da criança. Essa decisão acabou abrindo 

caminho para a prática da gestação de substituição no estado. A justiça emite o pre-

birth order para a definição da parentalidade antes mesmo do nascimento da criança, 

                                                 
74 O termo usado nos Estados Unidos para essa fase judicial é “Trial Court”. 
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devendo aguardar o nascimento para que a ordem produza efeito 

(CREATIVEFAMILYCONNECTIONS, 2016). 

O estado de South Carolina não possui lei ou jurisprudência proibindo a 

prática da gestação de substituição. No estado há precedente indicando que os 

contratos de gestação de substituição são válidos, porém somente pessoas solteiras 

e casais heteroafetivos, casados ou não, conseguem obter um pre-birth order. No 

caso de casais homoafetivos, somente o pretendente que tiver relação genética com 

a criança, devendo o parceiro ou a parceira promover um processo de adoção, ou 

seja, para casais homoafetivos a gestação de substituição não pode ser efetivada 

para o casal (CREATIVEFAMILYCONNECTIONS, 2016). 

A falta de regulamentação da gestação de substituição, da mesma forma, 

ocorre no estado de Maryland, onde igualmente não há legislação e não há 

jurisprudência proibindo acordos de substituição. Uma decisão 75  da Corte de 

Apelação de Maryland, a mais alta corte do estado, decidiu que um tribunal de 

julgamento inicial76 errou quando se recusou a permitir que uma mãe substituta 

removesse seu nome como ‘mãe’ de uma certidão de nascimento (HINSON e 

REVEAL, 2017). O tribunal deixou claro que estava deixando a política pública da 

gestação de substituição para o legislativo, mas o caso foi visto como uma 

aprovação implícita para a prática. Em interpretação ao precedente judicial, a 

gestação de substituição é possível de ser realizada por todos os interessados, 

sejam casais homo ou heteroafetivos, casados ou não, e pessoas solteiras. 

No Estado de Massachusetts, também há lacuna legislativa e os casos de 

gestação de substituição já foram tratados em diversos precedentes judiciais na 

mais alta corte do estado, tais como Hodas v. Morin, do ano de 2004, Culliton v. Beth 

                                                 
75 Caso: In re Roberto d.B. (2003). 
76 O termo usado para essa fase judicial é “Trial Court”. 



99 
 

Israel Deaconess Med. Ctr. Do ano de 2002 e R.R. v. M.H. do ano de 1998. É 

possível aos diferentes grupos de interessados se valerem da gestação de 

substituição, conforme entendimento jurisprudencial. O pre-birth order só é emitido 

se um dos pais pretendentes tiver relação genética com a criança gerada, do 

contrário, somente post-birth orders (CREATIVEFAMILYCONNECTIONS, 2016). 

O estado do Colorado não possui legislação que regulamente a gestação de 

substituição, bem como não possui precedentes judiciais publicados acerca do 

assunto. Prevalece o entendimento de que na falta de legislação ou precedente, é 

possível realizar a gestação de substituição. Quanto à emissão do pre-birth order, é 

possível obtê-lo, observando-se o fato de que, para casais homoafetivos, estes 

devem estar civilmente casados ou manterem uma união civil 

(CREATIVEFAMILYCONNECTIONS, 2016). 

No estado do Kansas, prevalece o entendimento de que na falta de legislação 

ou jurisprudência publicada é possível realizar a gestação de substituição. Na prática, 

quando analisada a possibilidade de emissão do pre-birth order, apenas casais 

heteroafetivos, casados ou não, e pessoas solteiras, todos usando seu próprio 

material genético, conseguem obter uma ordem judicial desse tipo. As pessoas 

solteiras ainda precisam de obter uma post-birth order para que  possam retirar o 

nome da gestante substituta da certidão de nascimento da criança 

(CREATIVEFAMILYCONNECTIONS, 2016). Os demais interessados, usando 

material genético doado, devem promover uma adoção. Em termos de garantia do 

direito à reprodução, para os que não possuem condições biológicas de produzir um 

embrião, a gestação de substituição não é uma via fácil e em igualdade de 

condições. 

Em Minessota, não há registro de jurisprudência sobre a possibilidade ou 
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impossibilidade da gestação de substituição e também não há legislação acerca do 

tema, prevalecendo o entendimento de que é possível a realização. Quando o 

assunto é a obtenção do pre-birth order para reconhecimento da parentalidade, a 

certeza é que somente casais casados usando seu próprio material genético obterão 

a ordem judicial, quanto aos demais grupos de interessados, há possibilidade, mas 

não certeza (CREATIVEFAMILYCONNECTIONS, 2016). 

Alabama é outro estado que não possui nenhuma legislação acerca da 

gestação de substituição, assim como não há jurisprudência relacionada à matéria, 

deduzindo então a sua possibilidade. O pre-birth order é emitido a quase todos os 

interessados que se valham da técnica, com observação para casais heteroafetivos 

não casados, que precisam ter a relação reconhecida como união estável para 

obterem o pre-birth order (CREATIVEFAMILYCONNECTIONS, 2016). 

No estado do Kentucky a única legislação existente acerca da gestação de 

substituição é no sentido de proibir a traditional surrogacy 77 . A gestação de 

substituição sem ligação genética com a gestante substituta não encontra 

regulamentação legal ou jurisprudência que permita ou proíba a prática, concluindo-

se pela sua possibilidade. O pre-birth order é emitido para quase todos os 

interessados. Somente para casais homoafetivos casados é possível apenas o post-

birth order (CREATIVEFAMILYCONNECTIONS, 2016). 

O estado do Hawaii não possui legislação de reconhecimento ou proibição da 

prática de gestação de substituição, entendendo-se a possibilidade. No entanto, a 

emissão do pre-birth order não é garantida no estado, apenas o post birth order, 

sendo possível só para casais heteroafetivos, casados ou não, e pessoas solteiras, 

que utilizem seu próprio material genético para formação do embrião.Os demais 

                                                 
77 Legislação: ky.Rev. Stat. §199.590. 
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casos ficam sujeitos a obter o post-birth order para o pretendente com identidade 

genética com a criança e o que não possuir deve mover um processo de adoção. 

Essa última situação acaba inviabilizando e desvirtuando a necessária garantia 

estatal ao direito à reprodução. Nos estados de Oregon, Montana, South Dakota, 

Mississippi, Geórgia, North Carolina, Alaska regulamentação sobre a gestação de 

substituição, ou mesmo que a aborde. Não há jurisprudência proibindo ou permitindo 

a realização da gestação de substituição. Há entendimento de que a gestação de 

substituição é permitida. Quanto à emissão de pre-birth order, é possível em todos 

os estados mencionados (CREATIVEFAMILYCONNECTIONS, 2016). 
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CONCLUSÃO 

 

 

Conforme foi possível observar ao longo do trabalho, a regulamentação da 

gestação de substituição nos dois países pesquisados é bastante diferente. O Brasil 

não possui legislação oriunda do Poder Legislativo que trate do assunto diretamente, 

nem mesmo implicitamente, pode-se dizer. Na esfera da ética médica, há o 

posicionamento que tem norteado a prática brasileira, editado pelo Conselho Federal 

de Medicina. 

Ainda, longe de ser regulamentação legislativa, há no Brasil a resolução do 

Conselho Nacional de Justiça regulamentando os registros civis de nascidos a partir 

da gestação de substituição. Em termos jurisprudenciais, não foram encontrados 

casos brasileiros que autorizassem ou proibissem a prática, havendo pouquíssimos 

casos jurisprudenciais que evidenciam a existência da gestação de substituição 

como tema transversal em algum processo judicial. Veja a seguir os três mapas: 

Figura 1 – Panorama Brasileiro  

Em síntese, esse é o panorama do reconhecimento encontrado no Brasil. O 

 
Fonte: Elaborado por Marcos Vinícius Gonçalves, Designer Gráfico, 2019.  
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primeiro mapa da figura 1, em vermelho, indica que em termos de regulação 

legislativa nenhum estado-membro está abrangido. O segundo mapa da figura 1, 

indica a situação jurisprudencial, que, de acordo com a pesquisa, somente os 

estados de São Paulo e o STJ possuem alguma jurisprudência que cita o tema, por 

isso o termo jurisprudência correlata. Por fim, o terceiro mapa do Brasil na figura 1, 

na cor verde, indica a abrangência da regulação do CFM, para todo o país. 

Seguindo para o caso americano, abaixo, exponho mapa dos EUA, com o 

panorama do reconhecimento em questão em todos os estados-membros, incluindo 

District of Colúmbia – DC. 

O mapa demonstra que nos Estados Unidos, por sua vez, a regulação 

legislativa específica para a gestação de substituição existe em 26 estados, dentre 

eles o District of Columbia, sendo que em 21 desses estados a legislação reconhece 

a prática da gestação de substituição, os quais estão representados pela cor verde; 

em 5 estados a legislação proíbe a prática ou os contratos são nulos e inexequíveis, 

sendo representados no mapa da figura 2 pela cor vermelha. Ainda existem 25 

estados onde não há regulamentação específica acerca da gestação de substituição, 

representados pela cor amarela, sendo que em 4 desses estados a legislação chega 

a citar a gestação de substituição, porém não a proíbe nem permite. 
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Figura 2 – Panorama Norte-Americano.  

 
Fonte: Elaborado por Marcos Vinícius Gonçalves, Designer Gráfico, 2019.  
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A jurisprudência americana realiza um importante papel no campo do 

reconhecimento do direito à reprodução por meio da gestação de substituição nos 

EUA. Foi possível observar o protagonismo da atuação garantidora do Poder 

Judiciário, não só no campo do reconhecimento, mas também quanto à garantia de 

direitos derivados das práticas da gestação de substituição, como a questão da 

parentalidade, que em muitos estados é reconhecida ou confirmada através da pre-

birth order ou da post-birth order emitida pelos tribunais. 

Partindo dessas constatações é possível notar a grande diferença em relação 

ao Brasil no que se refere ao tema, porém é importante considerar que parte dessa 

diferença é decorrente da característica do federalismo americano, imprimindo maior 

autonomia aos estados-membros e, em sede do Poder Judiciário, a diferença se dá, 

principalmente, pela questão dos precedentes e pela força que possuem nos EUA, o 

que, para nós brasileiros ainda é um assunto recente, posso dizer, em fase de 

adaptação. 

A seguir, compilando os dados levantados, de forma a facilitar a visualização 

e atingir o objetivo da comparação entre os dois países, apresento quadros que 

melhor agrupam os estados-membros americanos de acordo com a forma como 

lidam com a gestação de substituição. 
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Tabela 1 – Estados americanos que regulamentam e reconhecem a gestação de 

substituição78. 

 CRITÉRIOS DE ANÁLISE DOS NÍVEIS DE RECONHECIMENTO 

Estados Comercial Altruística Pre-
birth 
order 

Post-
birth 
order 

Casal 
heteroafetivo 

casado 

Casal 
homoafetivo 

casado 

Casal 
heteroafetivo 
não casado 

Casal 
homoafetivo 
não casado 

Pessoa 
solteira 

Washington X X X  X X X X X 

California X X X  X X X X X 

Nevada X X X  X X X X X 

Maine X X X  X X X X X 

Vermont X X X  X X X X X 

New 
Hampshire 

X X X  X X X X X 

New Jersey X X X  X X X X X 

Connectict X X X  X X X X X 

Delaware X X X  X X X X X 

District of 
Columbia 

X X X  X X X X X 

Utah X X X  X X    

North 
Dakota 

X X X  X X X X X 

Texas X X X  X X X X X 

Iowa X X X X79 X  X  X 

Ilinois X X X  X X X X X 

Virginia  X  X X X   X 

Arkansas X X X  X X X X X 

Florida  X  X X X    

West 
Virginia 

 X   X X   X 

Louisiana X X  X X     

Oklahoma X X  X X X X X X 

 Fonte: Elaborada pelo autor.  

 

 

Tabela 2 – Estados americanos que regulamentam, mas não reconhecem a 

                                                 
78 Representados pela cor verde na figura 2. 
79 No caso do estado de Iowa, mesmo quando o pre-birth order é emitido, não abrange o casal 
pretendente, o segundo pretendente à parentalidade deve ingressar com um post-birth order, e só é 
obtido se houver identidade genética com a criança, do contrário é necessário mover um processo de 
adoção, inviabilizando a gestação de substituição na forma defendida ao longo do trabalho. 
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gestação de substituição80. 

 CRITÉRIOS DE ANÁLISE DA NEGATIVA DE RECONHECIMENTO 

Estados Criminalizam81 Contrato inexequível/nulo Contrário à política pública 

Arizona  X  

Indiana  X X 

Michigan X X X 

Nebraska  X  

New York X82 X X 

Fonte: Elaborada pelo autor.  

 

Tabela 3 – Estados americanos que não possuem regulamentação sobre a gestação 

de substituição83. 

 CRITÉRIOS DE ANÁLISE DA FALTA DE REGULAMENTAÇÃO 

Estados Com legislação84 Sem legislação É possível85 Não é possível 

Tennessee X  X  

Wyomimg X  X  

New Mexico X  X  

Missouri  X X  

Rhode Island  X X  

Idaho  X X  

Wisconsin  X X  

Ohio  X X  

Pennsylvania  X X  

South Carolina  X X  

Maryland  X X  

Massachusetts  X X  

Oregon  X X  

Montana  X X  

Colorado  X X  

South Dakota  X X  

                                                 
80 Representados pela cor vermelha na figura 2. 
81 Criminalização somente do contrato oneroso. 
82 A criminalização, nesse caso, é punida com multa. 
83 Representados pela cor amarela na figura 2. 
84 Legislação que cita a gestação de substituição, mas não a regulamenta. 
85 Mesmo que somente um grupo tenha sido atingido com a possibilidade, sendo esta em decorrência 
de precedente judicial ou pela dedução da possibilidade porque não há lei nem jurisprudência que 
permita ou proíba. 
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Kansas  X X  

Minnesota  X X  

Mississippi  X X  

Kentucky X  X  

Alabama  X X  

Georgia  X X  

North Carolina  X X  

Hawaii  X X  

Alaska  X X  

Fonte: Elaborada pelo autor.  

 

Analisando as figuras 1 e 2, é possível perceber a discrepância entre os dois 

países no que se refere à possibilidade jurídica de utilização da gestação de 

substituição. Ao voltar os olhares para as tabelas 1, 2 e 3, que apresentam critérios 

das análises que foram feitas nos estados-membros americanos, é possível ter uma 

ideia de como os EUA ainda precisa discutir o assunto, com uma discordância 

também entre os próprios estados americanos, no que se refere ao reconhecimento 

do direito à gestação de substituição. 

Entre os estados-membros norte-americanos, a preocupação foi em analisar 

alguns níveis de reconhecimento. Focar as atenções no plano normativo e 

jurisprudencial, no que se refere à possibilidade ou não da gestação de substituição 

ocorrer com fundamento legal ou de precedentes judiciais; e no plano do acesso aos 

direitos da personalidade, quando volto o olhar para as pessoas que podem se 

utilizar da gestação de substituição. Nesse último caso, os critérios usados pelos 

estados-membros variam, mas giram em torno da orientação sexual das pessoas e o 

fato de serem ou não civilmente casadas. 

A maior garantia de possibilidade de utilização da gestação de substituição 

nos EUA, sem sombra de dúvidas, é para casais heteroafetivos casados, o que faz 

notar o quanto as questões de gênero e sexualidade ainda interferem para que o 
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indivíduo possa ter acesso a direitos fundamentais e, mais detidamente, faz notar 

que a igualdade apregoada pelo legislador é retórica. 

Quando abordo a questão do direito à reprodução e constato que esse direito 

ainda não é garantido a todas as pessoas, a todos os tipos de casais, levando em 

conta as suas desigualdades e impossibilidades de se reproduzirem da mesma 

maneira; quando levo em conta ainda, que, mesmo uma pessoa solteira, a partir do 

momento em que gerar um filho, constitui uma nova família, o que posso concluir é 

que o legislador, implicitamente, está fazendo uma seletividade acerca dos modelos 

de família. Então, o que pode ser discutido a partir daí é: quais modelos de família o 

legislador reconhece? 

Trabalhar essa temática é importante para que a gestação de substituição 

avance no quesito reconhecimento, tanto nos EUA quanto no Brasil. O fato de não 

ser possível verificar quais os grupos abrangidos pela possibilidade da gestação de 

substituição no Brasil, como foi feito nos EUA, é só mais uma confirmação de que há 

uma possível seletividade do legislador. No caso brasileiro, essa seletividade ocorre 

quando o legislador não regulamenta um direito – nesse caso a gestação de 

substituição – mesmo havendo propostas legislativas em andamento há anos nas 

casas legislativas federais. A regulamentação pelo CFM não é suficiente, o 

reconhecimento legislativo tem uma importância real, mas também tem uma 

importância simbólica, de legitimação e validação das práticas. 

O que constatei acerca dos projetos legislativos propostos no Congresso 

Nacional Brasileiro é que os legisladores não estão necessariamente preocupados 

com a discussão do tema e, consequente, sua regulamentação, mas em propor 

projetos e figurarem como autores, talvez para poderem limpar a consciência e 

pensarem que estão fazendo alguma coisa em favor da questão. Isso se confirma 
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quando se verificam projetos de diferentes autores, em diferentes anos, com o 

mesmo texto. Além disso, a maioria dos projetos são rasos, sem preocupação em 

definir os termos, eliminar ambiguidades, definir responsabilidades e delimitar 

alcances de forma sensível, atingindo a esfera das minorias. 

Ainda no campo das comparações, é possível observar a preocupação de 

alguns estados-membros americanos que regulamentam o tema, além da garantia 

do direito à reprodução, a alocação da gestação de substituição como política 

pública do Estado, como ocorre no estado de Delaware e em alguns outros. Nesse 

aspecto, o Brasil fica atrás, por não ser um bom desenvolvedor de políticas públicas. 

A própria Lei do Planejamento Familiar86, que acabou pendendo para o lado 

da saúde pública, seria ideal para regulamentar o assunto. A lei poderia ter sido 

utilizada para introduzir políticas públicas voltadas para o direito à reprodução e à 

gestação de substituição. No que se refere ao direito à reprodução abordado pela lei, 

não foram desenvolvidas políticas públicas que abranjam todos os aspectos. 

Ainda sobre as políticas públicas e a garantia estatal ao direito à reprodução, 

a posição federal americana e a brasileira encontram-se praticamente no mesmo 

patamar, mas não pelos mesmos motivos. Nos EUA, a esfera federal se omite em 

regulamentar a gestação de substituição, deixando a questão aos estados-membros, 

dadas as características já discutidas do federalismo americano; isso resulta em 

insegurança jurídica, quando um indivíduo, cidadão pertencente ao Estado, só pode 

exercer o direito dependendo do estado-membro em que ele se encontre, correndo o 

risco até mesmo de praticar crime. No Brasil, a esfera federal se omite, mas não 

transfere a ninguém a competência, guarda-a para si, sentando em cima do possível 

direito dos cidadãos, ignorando sonhos, que para se concretizarem necessitam da 

                                                 
86 Lei 9.263/1996. 
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segurança jurídica que a resolução do CFM não é capaz de transmitir. 

Após a análise, é possível concluir que, tanto no Brasil quanto nos Estados 

Unidos da América, o tema ainda precisa ser discutido e muitos avanços podem ser 

feitos em relação à regulamentação legislativa. Nos EUA, para um cidadão que não 

se limita a somente um estado-membro, a diferença de legislação e jurisprudência 

pode gerar insegurança jurídica. No Brasil é perceptível que o direito à reprodução 

não está garantido em todos os aspectos, principalmente no que se refere à 

utilização da gestação de substituição, assim como não alcança de forma satisfatória 

a todos os grupos de minorias. 

A discussão deverá ser pautada com sensibilidade, levando-se em 

consideração o direito humano à reprodução, dos diferentes grupos formadores da 

sociedade, assim como o melhor interesse da criança.  
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