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Resumo: Este trabalho evidencia a evolução histórica do direito de família, especialmente 
em decorrência do reconhecimento de novos modelos, particularmente, a união estável 
homoafetiva. Compreende que as uniões homoafetivas devam receber o mesmo 
tratamento da heteroafetiva sem discriminação acerca da orientação sexual dos pares que 
a compõem, os quais podem constituir família e terem filhos, como qualquer casal 
heterossexual. Para tanto, as técnicas de reprodução assistida permitem que cada vez 
mais casais homoafetivos, que optem por estes procedimentos, vislumbrem a conquista do 
direito fundamental à paternidade ou maternidade. Com isso, defende-se a possibilidade 
de reprodução assistida por casais homoafetivos e a consequente formação de famílias por 
tais sujeitos sociais. 
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Abstract: This paper describes the evidences of the evolution of the Family Rights 
showed in the History, especially due to the recognition of its new models, in particular the 
same sex – homo-affective. It is understood that the homo-affective unions should receive 
the same treatment hetero-affective ones without discrimination of sexual orientation of 
the couples, considering they may constructed families and have children, as the 
heterosexual couples. Therefore, the assisted reproduction techniques allow more and 
more homosexual couples, who opt for these procedures, envisage the conquest of the 
fundamental right to parenthood. Thus, it supports the possibility of assisted reproduction 
of homosexual couples and the consequent formation of families for such social groups.  
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1. Introdução 

 

Especialmente a partir do advento da Constituição Federal de 1988, o conceito de 

família vem se ampliando, devido ao fato do reconhecimento de novas entidades 

familiares além daquela formada a partir do matrimônio, passando a ser definida como 

uma instituição pluralista, tendo como fim o afeto, e estabelecendo-se independentemente 

da escolha sexual de seus pares.  

Neste artigo, são abordados os novos conceitos e sentidos a respeito da família e 

da parentalidade que vêm sendo reconstruídos na contemporaneidade, evidenciando que 

a família assumiu os mais variados arranjos além do tradicional casamento, constituindo-

se como família informal, monoparental e também homoafetiva. As mudanças sofridas na 

família deram-se em razão das mudanças referentes às novas funções e novos papéis 

sociais de seus membros, permitindo a configuração eudemonista da família, na qual há 

maior valorização do envolvimento afetivo, da realização plena de seus membros e do 

respeito mútuo. 

Nesta nova realidade, a doutrina moderna do direito familiar defende uma visão 

pluralista do conceito de entidade familiar, na qual podem ser abrigados os mais diversos 

arranjos familiares, como por exemplo, a união estável que passou de uma sociedade de 

fato para uma sociedade de afeto, colocando no mesmo nível a união estável homossexual 

e a união estável heterossexual. Por consequência, não se pode tentar enquadrar a família 

dentro dos moldes da lei ou dos ditos sociais ou morais, dado que ela se modifica segundo 

um movimento bastante complexo e dinâmico.  

Em meio a tal complexo de transformações, a família modula-se também por 

influência das reproduções humanas assistidas, que possibilitam o direito à filiação, 

através de métodos artificiais, às pessoas inférteis ou estéreis, bem como a solteiros e a 

homoafetivos.  

Ainda não existe legislação específica que discipline o assunto, apenas resoluções 

do Conselho Federal de Medicina, o que evidencia a necessidade de discussões éticas e 
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jurídicas a respeito. No Brasil, é escassa a regulamentação sobre o assunto, a 

jurisprudência é praticamente inexistente, embora se tenha conhecimento de um caso ou 

outro.  

Frente a isto, como ressaltam Ferrari e França (2013), é fundamental que o 

procedimento de reprodução humana assistida por casais homoafetivos seja estudado e 

discutido, pois traz consequências para todos, até mesmo para o Estado, dado que o 

nascimento de uma criança nesse meio familiar deve ser legalmente regulamentado.  

Desta feita, o que se propõe neste artigo é uma tentativa de evidenciar que frente 

à possibilidade de reprodução medicamente assistida, não se permite mais qualquer 

restrição relativa ao direito de pessoas do mesmo sexo em constituírem família e 

integrarem-se na sociedade como relações iguais às demais. 

 

2. Homoparentalidade 

 

Dias e Reinheimer (2014, p.3) postulam que “como qualquer família, as uniões 

homoafetivas também têm o direito de consolidar seus vínculos de afeto por meio de 

filhos. O direito ao planejamento familiar e à filiação é direito de todos”. 

Na atualidade, vem sendo usado o termo “parentalidade”, que surge com as 

mudanças na concepção da infância, da família e do papel do casal parental. Com isso, 

nasce a necessidade de construir um conhecimento acerca das novas formas de se 

relacionar e vivenciar a parentalidade, que podem variar entre a monoparentalidade por 

opção, a pluriparentalidade e a homoparentalidade. Esta última forma, ressalta que ao 

menos um indivíduo homossexual assume a responsabilidade por uma criança. 

(RODRIGUES; GOMES, 2012). 

A homoparentalidade, que consiste na situação em que ao menos um indivíduo 

homossexual assume a responsabilidade por uma criança, refere-se a um termo que 

surgiu na França em 1997, pela APGL (Associação de Pais e Futuros Pais Gays e Lésbicas) 

(ROUDINESCO, 2003 apud RODRIGUES; GOMES et al, 2012). 

De acordo com Dias (2008) as famílias homoparentais estão à frente de uma 

realidade cada vez mais frequente, na qual crianças e adolescentes vivem em lares 

homoafetivos, alimentando a realização do sonho de formarem uma família com filhos. 

Muitas vezes, tal formato familiar ocorre após uma separação, em que o pai ou mãe, que 
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possui a guarda dos filhos, assume a sua verdadeira opção sexual e passa a viver com 

uma pessoa do mesmo sexo. Não se pode negar que a convivência do companheiro do 

genitor, gera um vínculo de afinidade e afetividade, participando da criação, 

desenvolvimento e também da educação das crianças, passando, portanto, a exercer a 

função parental. 

A esse respeito, Passos (2005) aponta que os casais homossexuais enfrentam um 

desafio de encontrar uma forma menos dolorosa para realizar o desejo de ter filhos, pois a 

impossibilidade de gerar filhos exige um trabalho psíquico, enfrentando contradições de 

cada membro do casal. Se, por um lado, um deseja ter filhos, por outro se sente impedido 

de gerá-los.  

Para os homossexuais existem diferentes possibilidades de ter seus filhos, exigindo, 

entretanto, um esforço e um trabalho colaborativo do casal. Tais possibilidades são 

pontuadas por Passos (2005, p.35): 

 

“1. A recomposição, na qual um membro do casal traz para sua 
relação homossexual o(s) filho(s) de um casamento heterossexual 
anterior. 

2. A co-parentalidade, em que um dos membros do casal 
homossexual gera um filho com um homem ou uma mulher, não 
necessariamente homossexual, e este filho passa a fazer parte do 
núcleo parental de um dos pais biológicos. 

3. Uma terceira forma é a adoção, legalizada ou não, feita pelo 
casal. 

4. Há ainda a possibilidade da inseminação artificial realizada com 
o sêmen de um doador, no caso de um casal de mulheres, ou de 
uma mãe substituta, que gera um filho com o sêmen de um dos 
parceiros do casal homossexual masculino.” 

 

3. Técnicas de reprodução assistida  

 

As dificuldades humanas na reprodução são objetos de constantes estudos, 

colocando-se a fertilização assistida como a única alternativa para os casais que desejam 

constituir uma família, mas não conseguem a fertilização naturalmente, e não possuem o 

interesse na adoção. 

A esse respeito, Ferrari e França (p.147, 2013) apontam que: 
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“... a reprodução humana assistida pode ser entendida como um 
conjunto de técnicas que favorecem a fecundação humana a partir 
da manipulação de gametas e embriões, objetivando 
principalmente combater a infertilidade e proporcionando assim o 
nascimento de uma nova vida humana.” 

 

Por sua vez, Maria Berenice Dias (2010, p.241) aduz que: 

 

“No momento em que a ciência aprendeu a fazer a fertilização de 
um óvulo em laboratório e conseguiu implantá-lo no ventre da 
mesma ou de outra mulher, ocorreu a maior revolução que o 
mundo teve a oportunidade de presenciar no campo da genética. A 
concepção não mais decorre, necessariamente, de um contato 
sexual entre um homem e uma mulher. Agora o sonho de ter filhos 
está ao alcance de qualquer um. Ninguém precisa ter par, manter 
relações sexuais ou ser fértil para tornar-se pai ou mãe”.  

 

A reprodução assistida classifica-se em homóloga e heteróloga, sendo que a 

primeira se dá quando não há interferência de material genético de terceiro na formação 

do embrião, e a segunda na qual há doação do material genético de terceiro. As técnicas 

de reprodução assistida “são técnicas, utilizadas por médicos especializados, que têm por 

finalidade facilitar ou viabilizar a procriação por homens e mulheres estéreis ou inférteis”, 

citando a inseminação artificial e a fertilização in vitro, como as mais usuais, devido ao 

fato de que não implicam em relacionamento sexual.  

A esse respeito, Souza esclarece: 

 

“A inseminação artificial é uma técnica intracorpórea e ocorre 
quando o sêmen é introduzido no aparelho genital feminino. A 
fertilização in vitro (FIV) é técnica extracorpórea, através da qual o 
óvulo é fecundado em um tubo de ensaio ou outra mídia de 
cultivo, e, posteriormente, o embrião é transferido para o útero 
materno ou de terceira pessoa, sendo que, no último caso, ter-seá 
a fertilização in vitro por gestação de substituição, vulgarmente 
conhecida como barriga de aluguel. Ambas podem ser homólogas 
(quando se utiliza os gametas do casal) ou heterólogas (quando se 
utiliza gameta de doador, um ou ambos)”. (SOUZA, 2010, p.155) 
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A maternidade é um marco na vida de algumas mulheres, razão pela qual muitas 

recorrem aos métodos de reprodução medicamente assistida, conhecida como “barriga 

solidária” ou popularmente denominada de “barriga de aluguel”.  

Com a ADI 4.277/2011 e a ADPF nº 132, o Supremo Tribunal Federal equiparou a 

união estável homoafetiva à heterossexual, assegurando novos direitos aos homossexuais, 

permitindo que esses casais passassem a buscar, através das técnicas de reprodução 

humana assistida, a possibilidade de ampliação familiar. A reformulação dos conceitos de 

paternidade e maternidade e a descoberta de técnicas de reprodução medicamente 

assistida implicam numa nova visão da família. Deste modo, o objetivo deste estudo é 

promover a reflexão sobre os modelos familiares e parentais, possibilitando novos arranjos 

familiares envolvendo pessoas do mesmo sexo e seus filhos. 

Junto a isto, com o advento das técnicas de reprodução assistida (RA), houve a 

oportunidade para os casais homoafetivos de terem filhos com a utilização do gameta de 

um deles. (SOUZA, 2010). 

Cumpre notar que a técnica a ser aplicada a esses casais deverá ser sempre a 

fertilização in vitro (reprodução humana assistida heteróloga), e com isso sempre haverá a 

necessidade da presença de um terceiro, que se coloque como o doador.  

Nos casos de casais femininos há a doação do esperma pelo terceiro, uma das 

parceiras cede o óvulo, enquanto a outra cede o útero. Já em casais masculinos, há a 

doação do óvulo por uma terceira, e a cessão do esperma por um dos parceiros. A 

realização da gestação por substituição denomina-se popularmente “barriga de aluguel”, 

na qual uma terceira pessoa, fora da relação homoafetiva, oferece seu útero para o 

desenvolvimento da gravidez, devendo ser observados os requisitos estabelecidos na atual 

Resolução nº 2013/2013 do Conselho Federal de Medicina. 

 

4. Previsões jurídicas a respeito da reprodução assistida 

No Brasil, ainda não há regulamentação jurídica para a reprodução assistida, 

elaborando-se algumas regras para sua utilização. Enquanto isto, tramitam diversos 

projetos de lei a respeito do assunto. 
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O PL 4892/2012, apresentado pelo Deputado Eleuses Paiva (PSD-SP), que institui o 

Estatuto da Reprodução Assistida, para regular a aplicação e utilização das técnicas de 

reprodução humana assistida e seus efeitos no âmbito das relações civis sociais. Em 

resumo, o presente projeto de lei possui a finalidade de regular no âmbito civil, 

administrativo e penal, as ações de aplicação e utilização das técnicas médicas de auxílio à 

reprodução humana.  

Também o PL 3977/2012, apresentado pelo Deputado Lael Varella (DEM-MG), 

dispõe sobre o acesso às técnicas de preservação de gametas e Reprodução Assistida aos 

pacientes em idade reprodutiva submetidos a tratamento de câncer. O projeto defende a 

criopreservação de óvulos e espermatozoides, argumentando que, em virtude do 

tratamento oncológico, podem ser alteradas as funções reprodutivas, interferindo na 

atividade das células responsáveis pela produção dos hormônios masculinos e femininos, 

levando à redução do estímulo para produção de espermatozoides no homem e óvulos na 

mulher. Tais moléstias propiciam possível infertilidade, assim, a criopreservação de óvulos 

e espermatozoides possibilita que futuramente as pessoas que se tornam inférteis em 

decorrência de quimioterapia ou radioterapia venham a ser pais e mães e a desfrutar 

plenamente de suas vidas.  

 

4.1. Resoluções do Conselho Federal de Medicina a respeito da reprodução 
assistida  
 

De acordo com Ferrari e França (2013), a Resolução nº 1358/1992 do Conselho 

Federal de Medicina (CFM), apresentava limitações às técnicas de reprodução humana 

assistida, indicava o sujeito capaz de ser submetido a tal tratamento e estabelecia a 

obrigatoriedade da aprovação do cônjuge ou companheiro, na hipótese da interessada em 

se submeter às técnicas de reprodução humana assistida ser casada ou em união estável. 

A resolução nº 1358/1992 encontrou-se vigente até o ano de 2010. 

Posteriormente, a Resolução nº 1957/2010 revogou e veio modificar a Resolução 

nº 1358/1992, passando a estabelecer todas as pessoas como capazes, 

independentemente de sexo e estado civil, regulamentando as técnicas reprodutivas e 

ampliando os sujeitos que podem fazer tais procedimentos. Com base nesta modificação, 
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surgiu então a possibilidade da formação das famílias homoafetivas por meio da 

reprodução assistida. 

Bernardo e Cunha (2013, p.1) apontam que a Resolução de 2010: 

“...incluiu a reprodução assistida post mortem dispondo que não 
constitui ilícito ético referida técnica de reprodução assistida, desde 
que haja autorização prévia específica do falecido para o uso do 
material biológico criopreservado de acordo com a legislação 
vigente, disposição essa que não constava na resolução anterior, 
mas que veio atender aos progressos verificados na Medicina”. 

 

Por outro lado, Delgado (2011) dispõe que essa resolução trouxe poucas 

inovações, mantendo a proibição da sexagem (a aplicação da técnica de reprodução 

assistida (RA) para selecionar o sexo ou qualquer outra característica biológica do futuro 

filho), proibição da fecundação de óvulos com qualquer outra finalidade que não a 

procriação humana e continuou a exigir o chamado "consentimento informado" dos 

pacientes (doadores e receptores), abrangendo os aspectos biológico, jurídico, ético e 

econômico do procedimento. 

O autor contudo, destaca uma novidade impactante no que se refere ao destino 

dos embriões excendentários, dado que a Resolução anterior (nº 1358/1992) determinava 

que o excedente fosse criopreservado, ou seja, não poderia ser “descartado” ou destruído. 

A nova regulamentação, ao contrário, permite esse “descarte” de embriões, estabelecendo 

que do número total de embriões produzidos em laboratório, somente os excedentes 

viáveis seriam criopreservados. 

Por sua vez, a Resolução CFM nº 1.957/10, veio a ser substituída pela nova e 

vigente Resolução CFM nº 2013/2013, trazendo novidades importantes, como por 

exemplo, a proibição do uso de RA por mulheres de mais de 50 anos e a permissão 

indiscutível das técnicas a casais homoafetivos e a solteiros, respeitando a idade limite. 

Revogando-se, portanto, a Resolução CFM nº 1.957/2010, e demais disposições em 

contrário, como se discorre a seguir. 
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4.2. A nova Resolução n. 2013/2013 do Conselho Federal de Medicina e suas 

novas disposições  

 

Segundo essa Resolução do CFM, as técnicas de reprodução humana medicamente 

assistida existem para tentar resolver os problemas relacionados à infertilidade.  

A antiga resolução foi revogada no ano de 2013, sendo as técnicas reguladas 

atualmente pela Resolução nº 2013/2013, passando por pequenas modificações. Pela 

resolução em questão, as técnicas de reprodução assistida têm o seguinte conceito:  

“I - PRINCÍPIOS GERAIS 

1 - As técnicas de reprodução assistida (RA) têm o papel de 
auxiliar a resolução dos problemas de reprodução humana, 
facilitando o processo de procriação.” 

 

A CFM nº 2013/2013 garante, expressamente, a utilização dessas técnicas pelos 

casais homoafetivos, e também para pessoas solteiras que se submeterem a tratamentos 

de fertilização. 

“II - PACIENTES DAS TÉCNICAS DE RA  

2 - É permitido o uso das técnicas de RA para relacionamentos 
homoafetivos e pessoas solteiras, respeitado o direito da objeção 
de consciência do médico.” 

A resolução anterior garantia que qualquer pessoa poderia se submeter ao 

tratamento de reprodução assistida, desde que se enquadrasse na Resolução. Porém, essa 

definição era muito vaga e, dependendo da interpretação, não se estendia aos casais 

homoafetivos, diferente do novo texto que garante expressamente que pessoas do mesmo 

sexo, que tenham desejo de ter filhos, possam realizar tratamentos de reprodução 

assistida, e também, as mulheres solteiras, que anteriormente se encontravam proibidas 

de recorrer a esse método artificial de reprodução. 

Ferraz (2011) ressalta que tais técnicas só devem ser utilizadas quando não 

obtiverem sucesso as demais técnicas terapêuticas, ou seja, se o casal ainda tem outros 

métodos de tratamento para gerar sua prole, o médico não pode realizar qualquer uma 

das técnicas de reprodução, sendo esta, portanto, a última alternativa para a procriação.  
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É importante ressaltar que a Resolução nº 2013/2013 do Conselho Federal de 

Medicina proibiu a utilização desses métodos para seleção de sexo ou qualquer outra 

característica do futuro filho a ser concebido, como se lê:  

“I - PRINCÍPIOS GERAIS 

4 - As técnicas de RA não podem ser aplicadas com a intenção de 
selecionar o sexo (presença ou ausência de cromossomo Y) ou 
qualquer outra característica biológica do futuro filho, exceto 
quando se trate de evitar doenças ligadas ao sexo do filho que 
venha a nascer.”  
 

Além de se colocarem como uma alternativa em caso de infertilidade, as técnicas 

de reprodução humana medicamente assistida podem ser utilizadas na possibilidade de 

transmissão de doenças de origem genética ou infecciosas, sendo que nesses casos, a 

reprodução assistida seria utilizada para proteger o parceiro e o futuro filho de uma 

eventual contaminação por vírus. É o que se observa no texto seguinte: 

 “VI - DIAGNÓSTICO GENÉTICO PRÉ-IMPLANTAÇÃO DE EMBRIÕES  

1 - As técnicas de RA podem ser utilizadas acopladas à seleção de 
embriões submetidos a diagnóstico de alterações genéticas 
causadoras de doenças.  

2 - As técnicas de RA também podem ser utilizadas para tipagem 
do sistema HLA do embrião, com o intuito de seleção de embriões 
HLA-compatíveis com algum filho(a) do casal já afetado por 
doença, doença esta que tenha como modalidade de tratamento 
efetivo o transplante de células-tronco ou de órgãos. “ 

 

A Resolução nº 2013/2013 do Conselho Federal de Medicina também determina 

que podem ser transplantados para o útero da mulher no máximo quatro embriões, como 

se observa: 

“I - PRINCÍPIOS GERAIS 

6- O número máximo de oócitos e embriões a serem transferidos 
para a receptora não pode ser superior a quatro. Quanto ao 
número de embriões a serem transferidos faz-se as seguintes 
recomendações: a) mulheres com até 35 anos: até 2 embriões; b) 
mulheres entre 36 e 39 anos: até 3 embriões; c) mulheres entre 40 
e 50 anos: até 4 embriões; d) nas situações de doação de óvulos e 
embriões, considera-se a idade da doadora no momento da coleta 
dos óvulos.” 
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Portanto, a nova redação esclarece quanto ao número de oócitos (óvulos) e 

embriões (fecundação entre óvulo e espermatozoide) a serem transferidos no caso de 

doação, devendo também ser respeitada a idade da doadora e da receptora. 

Um dos fatores que motivaram uma nova revisão da resolução nº 1957/2010 deu-

se devido à falta de limite de idade para o uso das técnicas e o excessivo número de 

mulheres com baixa probabilidade de gravidez devido à idade. A partir dessa nova 

Resolução, no Brasil, a idade máxima para uma mulher se submeter às técnicas de 

reprodução assistida passa a ser 50 anos. 

“I - PRINCÍPIOS GERAIS 

2 - As técnicas de RA podem ser utilizadas desde que exista 
probabilidade efetiva de sucesso e não se incorra em risco grave 
de saúde para a paciente ou o possível descendente, e a idade 
máxima das candidatas à gestação de RA é de 50 anos.” 

 

Enquanto a Resolução anterior estabelecia que apenas a mulher capaz poderia ser 

receptora das técnicas de RA, exigindo, a aprovação do cônjuge ou do companheiro, 

quando casada ou em união estável, a nova regulamentação do CFM diz que todas as 

pessoas capazes podem ser receptoras das técnicas de RA. 

“II - PACIENTES DAS TÉCNICAS DE RA  

1 - Todas as pessoas capazes, que tenham solicitado o 
procedimento e cuja indicação não se afaste dos limites desta 
resolução, podem ser receptoras das técnicas de RA desde que os 
participantes estejam de inteiro acordo e devidamente esclarecidos 
sobre a mesma, de acordo com a legislação vigente.” 

Por sua vez, na antiga resolução (1.957/2010), a voluntária deveria pertencer a 

família de primeiro ou segundo grau do casal, sendo que nos demais casos, como por 

exemplo, quando a receptora for totalmente desconhecida pelo casal, devem ser 

autorizados pelo Conselho Regional de Medicina. Na resolução atual, o parentesco foi 

ampliado e as doadoras temporárias do útero devem pertencer à família de um dos 

parceiros num parentesco consanguíneo até o quarto grau, ou seja, mãe, avó, tia ou 

prima, sendo que em todos os casos deve ser respeitada a idade limite de 50 anos. 

 

“VII - SOBRE A GESTAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO (DOAÇÃO 
TEMPORÁRIA DO ÚTERO) 
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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 contraindique a gestação na doadora genética ou em caso de 
união homoafetiva. 

1 - As doadoras temporárias do útero devem pertencer à família de 
um dos parceiros num parentesco consanguíneo até o quarto grau 
(primeiro grau – mãe; segundo grau – irmã/avó; terceiro grau – 
tia; quarto grau – prima), em todos os casos respeitada a idade 
limite de até 50 anos.” 

 

Portanto, pode-se concluir que para ser possível e legal a gestação por 

substituição, é necessário que a doadora do útero seja da família de um dos parceiros, 

podendo ser até o quarto grau, sendo comprovada a impossibilidade de gestar o bebê, 

podendo tal procedimento ocorrer também quando se tratar de casais homossexuais. 

Outro fator fundamental a ser destacado é que, com o advento da Resolução nº 

2013/2013 do Conselho Federal de Medicina, a reprodução humana medicamente assistida 

através da gestação substituta deverá ocorrer apenas por finalidades altruístas e nunca 

por interesses comerciais ou lucrativos, como está devidamente expresso: 

“VII - SOBRE A GESTAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO (DOAÇÃO 
TEMPORÁRIA DO ÚTERO)  

2 - A doação temporária do útero não poderá ter caráter lucrativo 
ou comercial.” 

 

Tal diretriz aponta para a impossibilidade da chamada “barriga de aluguel”. Vale 

ressaltar, como faz Eduardo de Oliveira Leite (1995, p. 187, apud FERRARI; FRANÇA et al, 

2013 p.153), que o termo “barriga de aluguel” confunde-se com gestação por 

substituição, uma prática de acordo com a qual uma mulher carrega uma criança para 

outra mulher com a intenção de lhe entregar esta após o nascimento. 

Já para João Baptista Villela (1999, apud FERRARI; FRANÇA et al, 2013), a 

gestação por substituição é um negócio jurídico de comportamento, compreendendo para 

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

que consiste na entrega do filho. 
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A resolução ainda deixa claro que os doadores não devem conhecer a identidade 

dos receptores e vice-versa. Somente em situações especiais informações podem ser 

fornecidas, mas exclusivamente para médicos.  

 

“IV - DOAÇÃO DE GAMETAS OU EMBRIÕES 

4 - Obrigatoriamente será mantido o sigilo sobre a identidade dos 
doadores de gametas e embriões, bem como dos receptores. Em 
situações especiais, as informações sobre doadores, por motivação 
médica, podem ser fornecidas exclusivamente para médicos, 
resguardando-se a identidade civil do doador.  

5 - As clínicas, centros ou serviços que empregam a doação devem 
manter, de forma permanente, um registro de dados clínicos de 
caráter geral, características fenotípicas e uma amostra de material 
celular dos doadores, de acordo com a legislação vigente.  

6 - Na região de localização da unidade, o registro dos 
nascimentos evitará que um(a) doador(a) tenha produzido mais 
que duas gestações de crianças de sexos diferentes, numa área de 
um milhão de habitantes.  

7 - A escolha dos doadores é de responsabilidade da unidade. 
Dentro do possível, deverá garantir que o doador tenha a maior 
semelhança fenotípica e imunológica e a máxima possibilidade de 
compatibilidade com a receptora.  

8 - Não será permitido ao médico responsável pelas clínicas, 
unidades ou serviços, nem aos integrantes da equipe 
multidisciplinar que nelas prestam serviços, participarem como 
doadores nos programas de RA.” 

 

Portanto, constata-se que o termo “barriga de aluguel”, apesar de ser muito 

utilizado no Brasil, é um termo inadequado, pois implica uma relação comercial que não é 

permitida em nosso país.  

Em relação à antiga resolução, a CFM nº 2013/2013 trouxe uma novidade 

referente ao descarte de embriões, quando estes estiverem criopreservados há mais de 5 

anos, sendo que não havia essa possibilidade na resolução antiga.  

 

“V - CRIOPRESERVAÇÃO DE GAMETAS OU EMBRIÕES 

4 - Os embriões criopreservados com mais de 5 (cinco) anos 
poderão ser descartados se esta for a vontade dos pacientes, e 
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não apenas para pesquisas de células-tronco, conforme previsto na 
Lei de Biossegurança.” 

 

E, finalmente, o CFM tratou da reprodução assistida “post mortem”, somente 

sendo permitida se houver autorização prévia específica do falecido para o uso do material 

biológico criopreservado.  

 

“VIII - REPRODUÇÃO ASSISTIDA POST-MORTEM  

É possível desde que haja autorização prévia específica do(a) 
falecido(a) para o uso do material biológico criopreservado, de 
acordo com a legislação vigente.” 

Uma última disposição feita pela resolução refere-se aos casos de exceção, que 

não estão previstos nesta resolução, os quais dependerão da autorização do Conselho 

Regional de Medicina. 

Vale salientar ainda que será obrigatório para todos os pacientes submetidos às 

técnicas de reprodução assistida, o documento de consentimento informado, elaborado 

em formulário especial evidenciando a concordância, por escrito, das pessoas a serem 

submetidas às técnicas de reprodução assistida.  

“VII - SOBRE A GESTAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO (DOAÇÃO 
TEMPORÁRIA DO ÚTERO) 

3 - Nas clínicas de reprodução os seguintes documentos e 
observações deverão constar no prontuário do paciente: 

- Termo de Consentimento Informado assinado pelos pacientes 
(pais genéticos) e pela doadora temporária do útero, consignado. 
Obs.: gestação compartilhada entre homoafetivos onde não existe 
infertilidade;  

- relatório médico com o perfil psicológico, atestando adequação 
clínica e emocional da doadora temporária do útero;  

- descrição pelo médico assistente, pormenorizada e por escrito, 
dos aspectos médicos envolvendo todas as circunstâncias da 
aplicação de uma técnica de RA, com dados de caráter biológico, 
jurídico, ético e econômico, bem como os resultados obtidos 
naquela unidade de tratamento com a técnica proposta;  

- contrato entre os pacientes (pais genéticos) e a doadora 
temporária do útero (que recebeu o embrião em seu útero e deu à 
luz), estabelecendo claramente a questão da filiação da criança;  
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- os aspectos biopsicossociais envolvidos no ciclo gravídico-
puerperal;  

- os riscos inerentes à maternidade; 

- a impossibilidade de interrupção da gravidez após iniciado o 
processo gestacional, salvo em casos previstos em lei ou 
autorizados judicialmente;  

- a garantia de tratamento e acompanhamento médico, inclusive 
por equipes multidisciplinares, se necessário, à mãe que doará 
temporariamente o útero, até o puerpério;  

- a garantia do registro civil da criança pelos pacientes (pais 
genéticos), devendo esta documentação ser providenciada durante 
a gravidez;  

- se a doadora temporária do útero for casada ou viver em união 
estável, deverá apresentar, por escrito, a aprovação do cônjuge ou 
companheiro.” 

 

Portanto, observa-se pelo somatório dos fatores acima citados, que as mudanças 

sociais e a constante e rápida evolução científica nessa área tornaram necessária a 

atualização resolutiva acerca do tema. 

 

4.3. O direito subjetivo à paternidade/maternidade dos casais homoafetivos em 
caso de reprodução assistida  

 

Souza (2010) afirma que na união entre pessoas do mesmo sexo, há o direito de 

terem filhos e registrarem como tal, porém a Lei de Registros Públicos não permite 

constar duas mães ou dois pais no registro de nascimento, cabendo, portanto, ao Poder 

Judiciário solucionar esses casos.  

Cabe ressaltar ainda, que o art. 226, § 7º da Constituição Federal estabelece a 

liberdade do casal quanto ao planejamento familiar, disposição atinente não só aos casais 

heterossexuais como também aos homossexuais. Portanto, havendo vontade de ter filhos, 

não pode haver obstáculo de qualquer natureza ao livre planejamento familiar para o 

casal.  

No entender de Dias e Reinheimer (2014) ambos pais ou mães devem constar na 

certidão de nascimento se forem utilizadas as técnicas procriativas por um dos seus 
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companheiros, ainda que sejam pessoas do mesmo sexo, devido ao fato de que não se 

pode deixar o filho sem o direito de ser reconhecido por ambos os pais. 

Ferrari e França (2013) mencionam casos concretos que surgiram em justiça, como 

por exemplo, a situação de um casal homoafetivo feminino, em que o óvulo de uma das 

parceiras foi extraído e fertilizado in vitro e, após, implantado no útero da outra parceira 

que gestou a criança. O primeiro questionamento apontado foi com relação à maternidade 

da criança, que teria duas mães. As autoras apresentam uma decisão a respeito do tema, 

proveniente da decisão do Juiz da 6ª Vara de Família de Santo Amaro/SP, Fábio Eduardo 

Basso, que concedeu o direito de se ter na certidão de nascimento o nome de duas mães, 

defendendo a dupla maternidade: 

 

“No caso em tela, as requerentes vivem juntas e resolveram ter 
filhos, valeu-se de um método avançado da medicina. As crianças 
são frutos da junção dos óvulos de uma com os espermatozóides 
de um doador. Possuem as afortunadas crianças DUAS MÃES, por 
isso julgo procedente o pedido de reconhecimento de dupla 
maternidade”. (apud FERRARRI; FRANÇA, 2013, p.152) 

 

Após essa decisão, as autoras citam outra decisão que também declarava a dupla 

maternidade, relativa a gêmeos concebidos por meio de reprodução assistida, que 

passaram a ter em sua certidão de nascimento o nome de duas mães, ação que tramitou 

perante a 2ª Vara de Registros Públicos de São Paulo. 

Dias e Reinheimer (2014) esclarecem que em se tratando de casais femininos, 

existe a prerrogativa a respeito da escolha de qual das mulheres levará a gestação a 

termo. Uma das companheiras submete-se à inseminação artificial, sendo possível se 

utilizar do próprio óvulo ou o material genético da companheira. Com o sêmen de um 

doador anônimo é feita a concepção in vitro, ficando estabelecido vínculo de filiação 

somente com a mãe gestacional. Quando utilizado o óvulo da companheira, esta é a mãe 

biológica, no entanto, o registro será levado em nome de quem deu à luz ao filho.  

Pode-se constatar que, nos casos acima descritos, a questão foi deferida com 

fundamento no direito que o casal tem de fazer seu planejamento familiar, cumprindo 
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assim com o dever da paternidade responsável, baseando-se nos princípios da liberdade, 

igualdade e dignidade da pessoa humana. 

Já na hipótese de casal homoafetivo masculino, de acordo com Ferrari e França 

(2013) a situação é diferente, pois há a necessidade de outras pessoas alheias à relação, 

havendo a doação do óvulo por uma terceira, a cessão do esperma por um dos parceiros 

e a realização da gestação por substituição, , devendo ser considerados alguns requisitos, 

como já observados na Resolução nº 2013/2013 do Conselho Federal de Medicina.  

De acordo com Dias e Reinheimer (2014), os casais masculinos, mediante a técnica 

de gravidez por substituição, podem escolher qual será o doador de sêmen e qual irá 

gerar a criança. Podem também optar em utilizar o material genético de ambos, com o 

intuito de não saberem quem é o pai biológico do filho. 

A esse respeito, Ferrari e França (2013, p. 153) afirmam que: 

 

“... quanto à filiação da criança nascida por meio de reprodução 
humana assistida de casal homoafetivo masculino com gestação de 
substituição, observa-se que decisões já foram prolatadas 
determinando o registro duplo pai e pai. A primeira delas data de 
07 de Março de 2012, na 1ª Vara de Família de Recife/PE, pelo juiz 
Glicério Bezerra e Silva, que proferiu sentença favorável ao registro 
de uma filha com dupla paternidade gerada por gestação de 
substituição por uma prima de um dos pais”. 

 

Diante disso, o juiz passou a dar mais atenção ao interesse da criança, valorizando 

a posse do estado de filho e prevalecendo-se a verdade afetiva, quando essa entra em 

conflito com a verdade biológica.  

Portanto, pode-se constatar que a reprodução humana assistida é um meio eficaz 

para a formação da família homoafetiva, já que possui diversos direitos reconhecidos, 

entre eles o de recorrer a essa forma de gestação a fim de ampliar sua estrutura familiar. 

 

5. Considerações finais 

Vivenciamos uma grande transformação do conceito de família, pois o modelo 

tradicional vem sendo substituído por uma definição mais moderna, em virtude dos novos 

valores introduzidos na sociedade contemporânea. 
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A doutrina moderna do direito de família defende uma visão pluralista do conceito 

de entidade familiar, na qual podem ser abrigados os mais diversos arranjos familiares. 

Como exemplo, a união estável se apresenta como uma sociedade de fato que se 

transformou em sociedade de afeto, colocando no mesmo nível a união estável 

homossexual e a união estável heterossexual. 

Do mesmo modo, o direito de família vê emergir um novo referencial, segundo o 

qual deve prevalecer a verdade afetiva, quando essa entra em conflito com a verdade 

biológica. Assim, o afeto passa a ser elevado a valor jurídico, passando a representar a 

essência da filiação, superando a colocação de destaque que o patrimônio sempre ocupou 

na legislação codificada. 

Como decorrência desta nova realidade e emergência deste novo referencial, 

tornou-se fundamental dar visibilidade às famílias homoparentais, de modo que não sejam 

submetidas a nenhuma forma de preconceito. De tal modo, a família atual passa a ser 

percebida a partir de um espectro cada vez mais abrangente, evidenciando as influências 

que o Direito de Família sofre também no âmbito das técnicas de reprodução assistida, 

principalmente em relação às origens e efeitos da filiação.  

Com a introdução de técnicas de reprodução assistida, bem como a possibilidade 

da “gestação por substituição”, as definições de paternidade e de maternidade com base 

biológica foram superadas. No cenário atual, surge a socioafetividade como vínculo de 

parentalidade, e, muitas vezes, sobrepondo-se ao aspecto biológico. Manifesta-se um 

fenômeno que os doutrinadores costumam chamar de “desbiologização” dos laços 

familiares diante do fato de que o afeto se coloca como elemento formador fundamental 

da família, numa perspectiva de respeito à filiação socioafetiva. 

Pelos casos apresentados, constata-se que as técnicas de reprodução assistida 

possuem uma grande importância, pois garantem àqueles que por alguma razão são 

estéreis ou àqueles que possuem relações homoafetivas, o direito de procriar e constituir 

uma família junto de seus descendentes. 

É certo que há o reconhecimento da possibilidade jurídica e legal da reprodução 

assistida a ser concedida para os casais homoafetivos. Embora não exista ainda uma 

regulamentação jurídica definitiva a respeito, a Resolução do Conselho Nacional de 

Medicina 2013/2013 não proíbe tal prática, estabelecendo importantes diretrizes. Portanto, 
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não deve haver impedimentos para que se possa exercer essa vontade que está ligada a 

um desejo de formação de uma família com a possibilidade da presença de uma prole, 

tendo o direito de assim receber um tratamento igualitário sem qualquer discriminação, 

devido a orientação sexual dos parceiros. 

Por fim, frente à possibilidade de reprodução medicamente assistida, não se 

permite mais qualquer restrição relativa ao direito de pessoas do mesmo sexo em 

constituírem família e integrarem-se na sociedade como relações iguais às demais, posto 

que essas famílias se multiplicam na sociedade e merecem a tutela jurídica como qualquer 

outra. 

De modo conclusivo, afirma-se que embora enfrentando a resistência do legislador 

apresentando em responder a importância da filiação socioafetiva, tal tema já se coloca 

fortemente reconhecido pela maioria da jurisprudência, ainda que persistam decisões 

contrárias. Defende-se, portanto, a necessidade atual de positivação desses novos 

institutos no direito de família. 
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